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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ BẮC 

 

Số: 67/TTr- UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Bắc, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị điều chỉnh cao trình của đập phụ, giữ nguyên hiện trạng 

đường đi sản xuất cũ phía dưới đập phụ hồ Ba Khe xã Kỳ Bắc 

 

Hồ Ba Khe thuộc dự án nâng cao an toàn đập (WB8) nằm trên địa bàn xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh hiện đang được thi công xây dựng từ tháng 01/2021. Đến nay qua rà soát 

hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường thì cao trình đập phụ của hồ Ba Khe cao hơn đường 

đi sản xuất cũ của nhân dân thôn Lạc Tiến từ 1.5m - 2m, gây khó khăn cho việc đi lại và 

sản xuất tại vùng đồng Cơn Bùi, đồng Chụ Ke thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc. UBND xã Kỳ 

Bắc có ý kiến như sau: 

Để đảm bảo thân đập đúng cao trình và kỹ thuật thiết kế, ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình cần chuyển thân đập phụ về phía trong lòng hồ tránh ảnh hưởng đến 

đường sản xuất nông nghiệp; đồng thời giữ nguyên hiện trạng tuyến đường đi sản xuất cũ 

từ ngã ba đường trục xã đến ngã ba đường Thạch Khê, Vũng Áng (phía dưới thân đập phụ 

thuộc dự án WB8) để cho nhân dân thuận tiện việc đi lại và phục vụ sản xuất tại vùng 

đồng Cơn Bùi và đồng Chụ Ke của thôn Lạc Tiến xã Kỳ Bắc. 

Kính đề nghị UBND huyện Kỳ Anh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh xem xét, xử lý./. 
 

 Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện Kỳ Anh;                                                                                      CHỦ TỊCH 
- BQLDA công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh; 

- TT Đảng ủy; HĐND; MTTQ xã; 

- Chủ tịch; PCT.UBND xã; 

- Trưởng các đoàn thể; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB giấy và VB điện tử./.                                                                       Nguyễn Đình Tương 
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