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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4598 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2019

V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí
xử lý khẩn cấp sạt lở
bờ sông, bờ biển và di dời
dân khẩn cấp tại những
khu vực lũ quét, sạt lở đất
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện nội dung Công văn số 5878/BNN-PCTT ngày 13/8/2019 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý
khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển và di dời dân khẩn cấp tại những khu vực lũ
ống, lũ quét, sạt lở đất; trên cơ sở các văn bản đã đề nghị Bộ, ngành Trung
ương hỗ trợ kinh phí, gồm: số 3888/UBND-NNTN ngày 04/7/2018, số
7316/UBND-NNTN ngày 30/11/2018, số 7607/UBND-NNTN ngày
14/12/2018, số 87/UBND-NNTN ngày 08/01/2018 và số 52/TTr-UBND ngày
17/5/2019 (có bản chụp kèm theo); qua rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên đối
với những khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm và di dời dân
khẩn cấp khu vực đã, đang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất theo các tiêu
chí hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
5878/BNN-PCTT ngày 13/8/2019 và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND
tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem
xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 222 tỷ đồng để
thực hiện 02 dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển và 01 dự án di dời
dân khẩn cấp khu vực sạt lở núi, cụ thể:
1. Các dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển: 110 tỷ đồng.
2. Dự án di dời dân khẩn cấp khu vực sạt lở núi: 112 tỷ đồng.
(Chi tiết tại phụ lục 1 và 2 kèm theo)
Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ
tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND 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(tnh474).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

Phụ lục 1:
CÁC KHU VỰC SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM
CẦN XỬ LÝ CẤP BÁCH TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Công văn số: 4598/UBND-NNTN ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên

Vị trí (kèm
Chiều Mức độ ảnh hưởng đến Đề xuất giải
Tuyến sông/
Kinh phí
theo sơ họa bản
dài
cơ sở hạ tầng, dân sinh pháp kỹ thuật
(tỷ đồng)
bờ biển
đồ ví trí)
(m)
kinh tế
xử lý

Kè chống sạt lở
Ưu bờ biển thôn
tiên Phước Thiện xã
1 Bình Hải, huyện
Bình Sơn

Thôn Phước
Thiện, xã Bình
Hải, huyện
Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Bờ biển xã
Bình Hải,
huyện Bình
Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Khoảng 9 ha đất thổ cư
và cơ sở hạ tầng: Đường
Xây dựng kè
giao thông, trường học,
1.600
chống sạt lở
trụ sở làm việc; khoảng
bờ biển
140 hộ dân ở thôn Phước
Thiện xã Bình Hải

70

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

Thôn Thạch Bi, Bờ biển xã
xã Phổ Thạnh, Phổ Thạnh,
huyện Đức Phổ, huyện Đức
tỉnh Quảng
Phổ, tỉnh
Ngãi
Quảng Ngãi

Khoảng 10 ha, Khu dân
cư Sa Huỳnh, thôn
Xây dựng kè
Thạch Bi, xã Phổ Thạnh;
700
chống sạt lở
quốc lộ 1A, đồn Biên
bờ biển
phòng Sa Huỳnh, nghĩa
trang, trường học,...

40

Tổng cộng:

(Có hình ảnh kèm theo)

110

Ghi chú
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 khoảng 140
hộ dân ven biển thôn Phước
Thiện, 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.

Phụ lục 2:
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN DI DÂN KHẨN CẤP TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Công văn số: 4598/UBND-NNTN ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

I

Tên dự án

Địa điểm

Diện
tích
Nhân
khu tái
khẩu
định cư
(ha)

Số hộ
(hộ)
Tổng số

Tập trung

Kinh phí
(triệu đồng)
Xen Tại
ghép chỗ

Tổng
kinh
phí

Trung
Địa
ương phương

Ghi chú

Các dự án đã có trong quy
hoạch ổn định dân cư theo
Quyết định số 1776/QĐ-TTg
ngày 21/11/2012
Không có

Các dự án di dân cấp bách
không nằm trong quy hoạch
II ổn định dân cư theo Quyết
định số 1776/QĐ-TTg ngày
21/11/2012

1

Di dân tổng thể ra khỏi vùng
có nguy cơ sạt lở cao và quy
hoạch bố trí Khu trung tâm xã
Ba Giang mới phòng tránh
thiên tai

(Có hình ảnh kèm theo)./.

Khu trung
tâm xã Ba
Giang,
huyện Ba
Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

6

397

05 hộ dân và
05 hộ dân và
03 trụ sở cơ
03 trụ sở cơ
quan (300 học quan (300 học
sinh, 80 cán sinh, 80 cán bộ,
bộ, công chức,
công chức,
viên chức)
viên chức)

112.000 112.000

Tổng diện
tích quy
hoạch khu
trung tâm xã
Ba Giang
mới khoảng
15 ha

