
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                            

HUYỆN HẢI LĂNG 

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

Số:         /TTr-UBND                Hải Lăng, ngày     tháng 3 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ cuối tháng 3/2022 

 

  Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị. 
 

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trái mùa (từ ngày 31/3-03/4/2022) trên địa 
bàn huyện đã xảy ra lũ lụt, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp: Hơn 

6.745 ha lúa; 2.130 ha hoa màu bị ngập, đã hư hỏng hoàn toàn; hơn 318 ha nuôi 
cá bị ngập. Nhiều công trình thủy lợi, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất 

nông nghiệp bị hư hỏng nghiêm trọng, ước giá trị thiệt hại ban đầu hơn 561,6 tỷ 
đồng. Để sớm khôi phục và ổn định sản xuất. 

Thực hiện Công văn số 1548/UBND-TH ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc đề xuất hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, UBND 

huyện kính đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh hỗ trợ giúp người dân 
khắc phục hậu quả sau lũ lụt, tái sản xuất nông nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ 528 tấn giống lúa (Dự kiến giống KD khoảng 35%-40%; giống 
HN6 khoảng 25%-20%; giống An Sinh 1399 khoảng 20%-25%; giống lúa HT1  
khoảng 10%-15%; giống lúa mới ngắn ngày khác (DDBR, ĐD2) khoảng 5%-

10%). Hỗ trợ 1,7 tấn giống ngô (85 ha x 20 kg/ha), lượng giống rau, đậu phù 
hợp (380 ha rau các loại và 170 ha đậu các loại)  để tổ chức sản xuất. 

2. Hỗ trợ 6,4 triệu con cá giống trê lai để khôi phục sản xuất thủy sản. 
3. Hỗ trợ 50.000 con giống gia cầm cho người dân chăn nuôi để bù đắp một 

phần thiệt hại do mưa lũ gây ra. 
4. Hỗ trợ gạo (3 tháng) cho Nhân dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Hải Lăng từ nay đến tổ chức sản xuất, thu hoạch vụ Hè Thu 2022 với 
15.180 hộ, 66.317 người. Tổng số gạo cần hỗ trợ: 2.984,2 tấn. 

5. Hỗ trợ kinh phí để khôi phục các công trình thủy lợi, giao thông phục vụ 
sản xuất và ổn định đời sống của người dân (Theo danh mục đính kèm). 

Kính mong được sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- Sở NN&PTNT; 
- TTHU, TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng: NN&PTNT, KTHT, TCKH; 
- CVP, PVP, CV; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Dương Viết Hải 
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HUYỆN HẢI LĂNG 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày   12/4/2022 của UBND huyện Hải Lăng) 

 

 

TT Danh mục công trình Nhiệm vụ 
Hiện trạng hư hỏng do 

thiên tai 
Dự kiến biện pháp 

khắc phục 

Ước tính 
kinh phí 

(tr. đồng) 

  TỔNG CỘNG      104.300 

I Thủy Lợi      100.450 

1  
Khắc phục khẩn cấp kênh tưới hồ 

Khe Rò xã Hải Lâm 

Phục vụ tưới cho 

hơn 40ha lúa 2 vụ 
Tường kênh bị sập,  
cuốn trôi dài 50m 

Kiên cố hóa lại đoạn 
kênh bị sập 

150 

2  
Khắc phục khẩn cấp kênh tưới 

vùng trạm bơm Hậu Trường, trạm 

bơm Biền Quan xã Hải Trường 

Phục vụ tưới cho 

hơn 100ha lúa 2 vụ 
Tường kênh bị sập,  

cuốn trôi dài 50m 

Kiên cố hóa lại đoạn 

kênh bị sập 
100 

3  
Khắc phục khẩn cấp kênh tưới 
Bàu Ngói, cống tiêu Đồng Búng 

xã Hải Quy 

 
Sập kênh, cống tiêu 

Kiên cố hóa lại đoạn 
kênh bị sập 

150 

4  
Khắc phục khẩn cấp kênh tách 

nước cát Hải Dương 

 Sạt lở, xói, hư hỏng mái 
kênh dài 200m 

Sửa chữa, lát lại mái đê 500 

5  
Khắc phục khẩn cấp đê bao Xuân 

Viên, Hải Dương 

 
Mái đê bị sạt, trượt, hư 

hỏng nặng dài hơn 800 

Sửa chữa và kiên cố 
tuyến đê bị hư hỏng, 

cuốn trôi, lát lại mái đê 

5.000 



 
 

TT Danh mục công trình Nhiệm vụ 
Hiện trạng hư hỏng do 

thiên tai 
Dự kiến biện pháp 

khắc phục 

Ước tính 

kinh phí 
(tr. đồng) 

6  
Khắc phục khẩn cấp đê bao Thọ - 

Trường thị trấn Diên Sanh 

 Đê bị vỡ, cuốn trôi dài 
hơn 20m 

Kiên cố hóa đoạn bị vỡ 500 

7  
Sửa chữa kênh tưới trạm bơm 

Tiền Phong Đông, xã Hải Định 

Phục vụ tưới cho 
hơn 60ha lúa 2 vụ 

Tường kênh bị sập, 

chiều dài 350m 

Kiên cố hóa lại đoạn 

kênh bị sập 
400  

8  
Sửa chữa kênh tưới N4-11, 
HTX Lam Thủy, xã Hải Hưng 

Phục vụ tưới cho 

hơn 50ha lúa 2 vụ 
Tường kênh bị sập, 
chiều dài 400m 

Kiên cố hóa lại đoạn 
kênh bị sập 

400 

9  
Sửa chữa kênh tưới HTX Thi 
Ông xã Hải Hưng 

 Bị sập tường kênh dài 
200m 

Kiên cố hóa lại đoạn 
kênh bị sập 

200 

10  
Sửa chữa kênh tưới Cồn ngang 

HTX Trà Trì xã Hải Hưng 

 Bị sập tường kênh dài 

150m 

Kiên cố hóa lại đoạn 

kênh bị sập 
150 

11  
Cống tiêu HTX Duân Kinh xã 
Hải Hưng 

 
Cống bị sập, cuốn trôi Xây dựng lại cống tiêu 100 

12  
Sửa chữa trạm bơm Kim Long, 

xã Hải Quế 

Phục vụ tưới cho 

hơn 80ha lúa 2 vụ 

Nhà trạm bị sập đổ mái, 

tường, bể xã hư hỏng 

Xây dựng lại nhà trạm 

bơm với kết cấu khung, 
giằng, trụ, dầm bằng bê 

tông cốt thép, tường xây 
gạch, mái lợp tôn lạnh 

250 

13  
Sửa chữa kênh tưới trạm bơm 
Đơn Quế, xã Hải Quế 

Phục vụ tưới cho 

hơn 40ha lúa 2 vụ 
Tường kênh bị sập, 
chiều dài 450m 

Kiên cố hóa lại đoạn 
kênh bị sập 

450  

14  
Sửa chữa cống điều tiết Miếu 
Bà, xã Hải Sơn 

Phục vụ điều tiết 
nước tưới cho hơn 

140ha lúa 2 vụ 

Hệ thống phai bị điều tiết 
bị sập đổ, cuốn trôi, tường 

cống bị nứt, gãy không 

Xây dựng lại phần cống 
điều tiết, có phai đóng 

mở 

200  



 
 

TT Danh mục công trình Nhiệm vụ 
Hiện trạng hư hỏng do 

thiên tai 
Dự kiến biện pháp 

khắc phục 

Ước tính 

kinh phí 
(tr. đồng) 

còn khả năng điều tiết 

15  
Khắc phục khẩn cấp đê Hải 
Thành đoạn K3+0,0-:- K3+200 

Bảo vệ sản xuất cho 
hơn 800ha lúa 2 vụ 

Mái đê, chân đê bị xói 
lở nặng 

Gia cố mái đê bằng tấm 
lát BT, hộ chân đê bằng 

đá đổ 

2.000 

16  
Kè chống sạt lở bờ sông Nhùng 

đoạn qua thôn Thượng Xá, xã 
Hải Thượng 

Bảo vệ khu dân cư 
và đường giao thông 

nông thôn  

Bờ sông bị xâm thực 
sâu vào tuyến đường 

giao thông nông thôn và 
dân cư thôn Thượng Xá, 

xã Hải Thượng 

Gia cố hộ chân bờ sông 
với chiều dài 200m để 

bảo vệ tuyến đường 
giao thông ở khu dân cư 

bằng đá đổ. 

1.500 

17  
Khắc phục đê bao đoạn Biền 

Quan xã Hải Trường 

Bảo vệ sản xuất cho 
hơn 450ha lúa 2 vụ 

kết hợp giao thông 
đi lại cho nhân dân 

xã Hải Trường 

Mặt đê bị lún, thấp với 
chiều dài 150m so với 

nhiệm vụ tuyến đê Hải 
Trường 

Nâng cao trình mặt đê 
bằng bê tông mặt để bảo 

vệ sản xuất và đi lại của 
người dân  

1.000 

18  
Kè chống sạt lở bờ sông Nhùng 
(đoạn qua xã Hải Quy) 

Bảo vệ khu dân cư 
và đường giao thông 

liên xã  

Sạt lở khoét sâu vào nền 
đường và khu dân cư 

tạo vách đứng sâu nguy 
hiểm, sạt lở nghiêm 

trọng  

Gia cố hộ chân bờ sông 
với để bảo vệ tuyến 
đường và khu dân cư 

bằng đá đổ 

2.500  

19  
Kè chống sạt lở bờ sông Thác 
Ma (đoạn qua khu dân cư Vực 

Bảo vệ khu dân cư 
và đường giao thông 

Bờ sông bị xâm thực 
sâu vào khu dân cư Vực 

Gia cố hộ chân bờ sông 
với chiều dài 200m để 

2.500 



 
 

TT Danh mục công trình Nhiệm vụ 
Hiện trạng hư hỏng do 

thiên tai 
Dự kiến biện pháp 

khắc phục 

Ước tính 

kinh phí 
(tr. đồng) 

Kè xã Hải Chánh) nông thôn  Kè xã Hải Chánh bảo vệ khu dân cư bằng 

đá đổ. 

20  
Nâng cấp kênh tiêu thoát lũ Hải Thiện - 
Hải Thọ - Hải Thành 

Tuyến kênh đảm bảo tưới 
tiêu và thoát lũ tiểu mãn, 
lũ sớm góp phần bảo vệ 
sản xuất cho hơn 800ha 
lúa 2 vụ 

Kênh bằng đất bị sạt lở, hư 
hỏng nặng sau lũ lụt 

Sửa chữa, nâng cấp 
tuyến kênh tiêu thoát lũ 

xã Hải Thiện - Hải Thọ 
- Hải Thành dài 3,75km 

45.000 

21  Nâng cấp kênh tiêu thoát lũ Hải Trường 

Tuyến kênh đảm bảo tưới 
tiêu và thoát lũ tiểu mãn, 
lũ sớm góp phần bảo vệ 
sản xuất cho hơn 530ha 
lúa 2 vụ 

Kênh bằng đất bị sạt lở, hư 
hỏng nặng sau lũ lụt 

Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh 
tiêu thoát lũ xã Hải Trường dài 
2,84km 

                           
20.000    

22  
Nâng cấp kênh tiêu thoát lũ Hải Quế  -
Hải Ba 

uyến kênh đảm bảo tưới 
tiêu và thoát lũ tiểu mãn, 
lũ sớm góp phần bảo vệ 
sản xuất cho hơn 475ha 
lúa 2 vụ 

Kênh bằng đất bị sạt lở, hư 
hỏng nặng sau lũ lụt 

Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh 
tiêu thoát lũ xã Hải Ba - Hải 
Quế dài 4,63km 

                           
15.000    

23  
Nâng cấp kênh tiêu thoát lũ Diên Khánh, 
Hải Dương 

uyến kênh đảm bảo tưới 
tiêu và thoát lũ tiểu mãn, 
lũ sớm góp phần bảo vệ 
sản xuất cho hơn 245ha 
lúa 2 vụ 

Kênh bằng đất bị sạt lở, hư 
hỏng nặng sau lũ lụt 

Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh 
tiêu thoát lũ Diên Khánh xã 
Hải Dươmg 1,0km 

                             
2.400    

II Giao thông      3.850 

1  Khắc phục cầu đội 4, xã Hải Ba 
Tuyến đường giao 
thông đi lại của 

Nhân dân xã Hải Ba 

Mố cầu bị xói lở, sụt 
lún, mặt cầu hư hỏng 

nặng 

Xây dựng lại cầu có 
chiều dài 10m, rộng 4m 

700  

2  
Kè bảo vệ tuyến đường Xuân - 
Quy - Vĩnh (ĐH49) tại vị trí 

Bảo vệ tuyến đường 
huyện phục vụ giao 

Mái taluy phía bờ sông 
bị sạt lở nặng, xâm thực 

Kè gia cố hộ chân mái 
taluy ở bờ sông bằng đá 

1.500 



 
 

TT Danh mục công trình Nhiệm vụ 
Hiện trạng hư hỏng do 

thiên tai 
Dự kiến biện pháp 

khắc phục 

Ước tính 

kinh phí 
(tr. đồng) 

K5+600-:-K5+700 thông đi lại cho 

Nhân dân trong khu 
vực 

vào mặt đường đổ và bù lại lề đường 

với chiều dài 120m để 
bảo vệ tuyến đường 

giao thông 

3  

Cầu qua kênh N2 trên tuyến 

đường Phú - Quy và tuyến 
đường đội 3 thôn Long Hưng 

Tuyến đường liên xã 
Phú – Quy và tuyến 

đường đội 3 thôn 
Long Hưng 

Mố cầu bị rạn nứt, lún 

bong bật thép dầm, mặt 
cầu hư hỏng nặng 

Xây dựng lại 2 cầu, kích 

thước mỗi cầu dài 7m, 
rộng 5m 

1.000 

4  
Đường ra Càng Cây Da, Thị 

Trấn Diên Sanh 

Tuyến đường giao 

thông đi lại của 
Nhân dân vùng 

Càng huyện Hải 
Lăng 

Taluy lề đường bị xói lở 
sâu vào mặt đường với 

chiều dài 500m 

Gia cố taluy mái bằng 

bê tông tấm lát, bù lề 
đường với chiều dài 

500m để đảm bảo giao 
thông đi lại 

650 
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