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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 52

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển nguy hiểm
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số
3888/UBND-NNTN ngày 04/7/2018 về việc báo cáo tình hình sạt lở bờ sông,
bờ biển và bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất của các
Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ vốn từ
nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực
hiện các nhiệm vụ cấp bách tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày
31/12/2018; theo đó, tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ các hạng mục: (1) Chống
sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố
Quảng Ngãi (70 tỷ đồng); (2) Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình
Trị, huyện Bình Sơn (25 tỷ đồng); (3) Chống bồi lấp Cửa Đại, sông Trà Khúc
(30 tỷ đồng). UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch đối ứng 22 tỷ đồng để
thực hiện các hạng mục (1) và (2) nêu trên theo quy định về quản lý đầu tư
xây dựng công trình.
Tuy nhiên, trước thực tế nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng, tài sản và cơ
sở hạ tầng trong khu vực bởi tình trạng sạt lở bờ biển, chính quyền địa
phương và nhân dân ở các khu vực chưa được bố trí kinh phí xử lý như: Thôn
Phước Thiện và thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; Thôn Thạnh
Đức, xã Phổ Thạnh (ven bờ biển Sa Huỳnh) đang rất lo lắng và bất an trong
cuộc sống hàng ngày; cử tri địa phương thường xuyên kiến nghị giải quyết,
nhưng khả năng nguồn lực của tỉnh để giải quyết việc này hiện đang hết sức
khó khăn.
Thực hiện Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo
Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Thông báo số 435/TB-VPCP ngày 21/11/2018 về kết luận của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi
lấp cửa sông khu vực miền Trung; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Thủ
tướng Chính phủ xem xét, quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh Quảng Ngãi tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển nguy hiểm trong các
năm 2019 - 2020, theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện và thôn An Cường, xã
Bình Hải, huyện Bình Sơn; với kinh phí đầu tư khoảng 120 tỷ đồng.

2. Khắc phục hư hỏng Kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh tại xã Phổ
Thạnh, huyện Đức Phổ; với kinh phí đầu tư khoảng 40 tỷ đồng;
3. Kè chống sạt lở bờ biển tại thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình
Sơn: 19 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ năm 2018: 25 tỷ/ Tổng mức đầu tư 50 tỷ
đồng);
4. Kè chống sạt lở bờ biển tại thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố
Quảng Ngãi: 54 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ năm 2018: 70 tỷ/ Tổng mức đầu
tư 140 tỷ đồng);
(chi tiết theo phụ lục kèm theo)
Kính trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV121).
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PHỤ LỤC: DANH MỤC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ KHẨN CẤP SẠT LỞ BỜ BIỂN ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM
(Kèm theo Tờ trình số: 52/TTr-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
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Tên/ công trình

Chiều
dài
(m)

Đối tượng bảo vệ

Kinh phí hỗ trợ (tỷ đồng)
Đề nghị Trung ương
Dự
Địa
phòng
Đề xuất
phương
của địa 2018
Năm Năm
Tổng bố trí
phương (theo QĐ 2019
2020

Ghi chú

số
1887/QĐ
-TTg)

3.140

Khoảng 9 ha đất thổ
cư và cơ sở hạ tầng:
Đường giao thông,
trường học, trụ sở làm
việc; khoảng 170 hộ
dân, khu dân cư An
Cường, xã Bình Hải

120

0

50

50

100

20

2

Kè chống sạt lở bờ
biển Sa Huỳnh, xã
Phổ Thạnh, huyện
Đức Phổ

700

Khoảng 10 ha, Khu
dân cư Sa Huỳnh,
thôn Thạch Bi, xã Phổ
Thạnh; quốc lộ 1A,
đồn Biên phòng Sa
Huỳnh, nghĩa trang,
trường học,...

40

0

20

15

35

5

3

Kè chống sạt lở bờ
biển thôn Lệ Thủy,

540

Khoảng 6 ha và
khoảng 180 hộ dân,

50

19

0

44

6

1

Kè chống sạt lở bờ
biển thôn Phước
Thiện và thôn An
Cường, xã Bình Hải,
huyện Bình Sơn

25

Bị sạt lở mạnh vào năm
2009 và tiếp tục đến nay,
ảnh hưởng trực tiếp đến
50 hộ dân sát bờ biển, uy
hiếp đến 170 hộ dân ven
biển thôn Phước Thiện và
An Cường, xã Bình Hải.
Cử tri đã kiến nghị nhiều
năm nay.
Bờ và bãi biển bị xói lở
mạnh từ năm 2016, gây
hư hỏng Kè bờ biển Sa
Huỳnh (công trình đã đưa
vào sử dụng hơn 10 năm
nay). Chính quyền và cử
tri địa phương kiến nghị
nhiều lần.
Từ năm 2009 đến nay, bờ
biển thôn Lệ Thủy liên

3

4

xã Bình Trị, huyện
Bình Sơn

khu dân cư Lệ Thủy,
xã Bình Trị

Kè chống sạt lở bờ
biển tại thôn Khê
Tân, xã Tịnh Khê,
thành phố Quảng
Ngãi

Bảo vệ khu dân cư, cơ
sở hạ tầng với khoảng
350hộ/1.200 khẩu; 20
ha đất sản xuất, đất ở
và đường giao thông,
hệ thống thoát nước
bờ Đông sông Kinh,
thôn Khê Tân, xã
Tịnh Khê

1.200

70
140

(bố trí
vốn theo
QĐ số
1887/QĐ
-TTg)

24

30

124

16

tục bị xâm thực, đã có 05
hộ bị sập nhà phải di dời,
tái định cư, 04 hộ có nhà
bị hư hỏng nặng không
thể tiếp tục sử dụng, 16 hộ
bị ảnh hưởng nặng (nứt
tường, sân...) ảnh hưởng
đến khu dân cư An Hải đã
được cử tri kiến nghị
nhiều năm nay.
- Mùa mưa lũ năm 2017,
khu vực này bị sạt lở lấn
sâu vào đất liền tới 200m,
làm 04 ngôi nhà sập đổ
hoàn toàn, xói trôi 03ha
đất rừng phòng hộ, hư
hỏng đường ven biển và
hệ thống thoát nước; uy
hiếp trực tiếp 100 hộ/400
khẩu và ảnh hưởng đến
khu dân cư Khê Tân, xã
Tịnh Khê.
- Qua nghiên cứu, đánh
giá sơ bộ nguyên nhân sạt
lở, biện pháp công trình
chống sạt lở Bờ Bắc cửa
Đại rất phức tạp, cần có
giải pháp kỹ thuật đảm
bảo sự tác động gió bão
mạnh, triều cường, sóng
lớn và tác động của dòng
chảy lũ rất mạnh từ sông
Trà Khúc ra biễn nên khái

4

toán chi phí đầu tư lớn
hơn các công trình bảo vệ
bờ biển đơn thuần vùng
bãi ngang khác.

Tổng cộng

350

95

113

95

303

47
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