
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trực Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, thủy lợi, 

xác định trọng điểm, xung yếu năm 2023 

 

 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định. 

 

Triển khai thực hiện văn bản số 86/SNN-CCTL ngày 11/01/2023 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, 

công trình thủy lợi, xác định trọng điểm xung yếu và xây dựng phương án hộ đê 

năm 2023. 

UBND huyện Trực Ninh giao Hạt quản lý đê Trực Ninh, Công ty TNHH 

MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu, Phòng Nông nghiệp và PTNT tiến hành 

kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều; kết quả cụ thể như sau: 

I. Đánh giá hiện trạng công trình trước lũ năm 2023 

1. Đối với đê 

a. Đê hữu Hồng (từ K182+422 đến K188+833)  

 - Cao trình và mặt cắt đê cơ bản đảm bảo thiết kế, đã được cứng hoá bằng 

bê tông, bê tông nhựa asphalt.  

          - Đoạn mặt đê từ K185+960 đến K188+833 thuộc Dự án cải tạo và nâng 

cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định đã cơ bản thi 

công xong, chưa nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. 

 - Đoạn đê có hiện tượng mạch đùn, mạch sủi: Từ K183+500 đến 

K183+650 bị sủi dưới đáy ao. 

 - Đoạn đê có hiện tượng thẩm lậu, rò rỉ, sạt trượt:  

+ Từ K182+580 đến K182+620, bị thẩm lậu, nước trong; 

+ Từ K183+450 đến K183+900, bị thẩm lậu, nước trong; 

+ Từ K185+650 đến K185+670, bị rò rỉ, đường kính lỗ rò 2 cm. 

+ Từ K185+750 đến K185+780, bị thẩm lậu, nước trong. 

- Đoạn đê từ K182+700 đến K185+960, có nhiều tổ mối 

- Những đoạn đê có đầm, ao sát chân đê rộng từ 10m đến 145m, cao trình 

đáy (-1,5) đến (-0,7) chưa được san lấp: Từ K182+900 đến K188+500. 

b. Đê hữu Ninh Cơ (từ K0 đến K23+537) 

- Cao trình và mặt cắt đê cơ bản đảm bảo thiết kế, đã được cứng hoá bằng 

bê tông, bê tông nhựa asphalt. 
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- Đoạn từ K0 đến K5+290, K9+000 đến K11+900 thuộc Dự án cải tạo và 

nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định đã cơ bản 

thi công xong, chưa nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Đoạn từ K7+500 đến K9, K11+900 đến K13+400 thuộc Dự án thành 

phần số 7: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 

đang triển khai thi công phần đắp đất bổ sung. 

- Đoạn đê từ K20+765 đến K20+785 bị sạt gần chân đê; đoạn bãi sông từ 

K22+350 đến K22+700, xã Trực Mỹ và Trực Thuận bị sạt lở nhiều, một số vị trí 

sạt gần chân đê, cần tiếp tục theo dõi. 

- Đoạn đê từ K0+300 đến K0+800, từ K17+400 đến K20+785 có nhiều 

tổ mối. 

- Những đoạn đê có đầm, ao sát chân đê rộng từ 10m đến 80m, cao trình 

đáy từ (-1.5) đến (-0,5) chưa được san lấp: từ K1+800 đến K6+500, từ K10+058 

đến K11, từ K16+360 đến K17, từ K22+860 đến K23+320. 

c. Đê tả Ninh Cơ (từ K19+540 đến K32+838)  

- Cao trình và mặt cắt đê cơ bản đảm bảo thiết kế, đã được cứng hoá bằng 

bê tông, bê tông nhựa asphalt. 

- Đoạn từ K27+980 đến K32+838 thuộc Dự án cải tạo và nâng cấp một số 

đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định đã cơ bản thi công xong, 

chưa nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Đoạn Từ K25+410 đến K25+440 (cầu phao Ninh Cường thấp hơn so với 

cao trình thiết kế 0,41m.   

- Đoạn đê từ K22+400 đến K27+990 có nhiều tổ mối. 

- Những đoạn đê có đầm, ao sát chân đê rộng từ 10m đến 40m, cao trình 

đáy từ (-1.5) đến (-0,5) chưa được san lấp: từ K1+800 đến K6+500, từ K10+058 

đến K11, từ K16+360 đến K17, từ K22+860 đến K23+320. 

2. Đối với kè 

a. Tuyến đê hữu Hồng 

- Kè Mặt Lăng (Từ K182+425 đến K186+170): Hiện tại ổn định 

- Kè Hợp Hoà (Từ K187+680 đến K187+940): Hiện tại ổn định. 

b. Tuyến đê hữu Ninh 

- Kè Lộ Xuyên (Từ K3+027 đến K3+439): Hiện tại ổn định. 

- Kè Phượng Tường (Từ K5+150 đến K6+807): Đoạn từ K5+340 đến 

K5+382 mái đá bong xô; đoạn K6+067 đến K6+347 sạt mái đến đỉnh kè, mất 

khung đá xây. 

- Kè Lạc Quần (Từ K6+990 đến K7+300): Một số vị trí mái đá bong xô. 

- Kè Trực Bình (Từ K10+115 đến K10+980): Một số vị trí mái đá bong 

xô, bãi đầu và cuối kè sạt lở nhiều. 
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- Kè Đền Ông (Từ  K14+550 đến K15+180): Hiện tại ổn định. 

- Kè Trực Đạo (K15+630 đến K16+060): Hiện tại ổn định. 

- Kè Trực Thanh (Từ  K16+150 đến K16+950): Hiện tại ổn định.  

- Kè Trực Mỹ (Từ K20+785 đến K22+300): Hiện tại ổn định. 

c. Tuyến đê Tả Ninh 

- Kè Đò Mới (Từ K19+600 đến K20+110): Đoạn từ K20 đến K20+110 bị 

mất đá lát mái, dầm đỉnh, khung kè bị gẫy, bãi cuối kè lở nhiều. 

- Kè Trực Đại (Từ K20+900 đến K21+800): Hiện tại ổn định. 

- Kè Lác Lý (Từ K31+880 đến K32+460): Hiện tại ổn định. 

3. Tình hình cống 

Hầu hết các cống làm việc tốt, phục vụ cho tưới và tiêu. 

- Một số cống yếu cần được xây mới, thay thế cống cũ: Cống Văn lai, 

Cống số 20 (bối Phương Định), cống Phú An, cống Đá, cống Sa Đê thuộc tuyến 

đê hữu Ninh. 

- Một số cống bị khoét vụng (chi tiết có phụ lục kèm theo) 

4. Tình hình điếm canh đê 

a. Điếm thuộc tuyến đê sông Hồng:  

- Các điếm số 1, số 2, số 4, số 5, số 6 xây dựng từ lâu, đã xuống cấp 

không đảm bảo cho công tác thường trực phòng, chống thiên tai.  

- Điếm số 3 sử dụng tốt. 

b. Điếm thuộc tuyến đê Hữu Ninh:  

- Các điếm Văn Lai, Phượng Tường xây dựng từ lâu, đã xuống cấp không 

đảm bảo cho công tác thường trực phòng, chống thiên tai.  

- Điếm Lộ Xuyên, Mỏ Cò, Cát Chử, Đò Giá, Trực Mỹ sử dụng tốt.  

- Các điếm còn lại đều nhờ vào nhà dân và nhà quản lý cống. 

c. Điếm thuộc tuyến đê Tả Ninh: 

 - Điếm Thốp, Đỗi 20 sử dụng tốt, đảm bảo công tác thường trực phòng, 

chống thiên tai.  

- Các điếm còn lại đều nhờ vào nhà dân và nhà quản lý cống.  

5. Vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai 

 - Số lượng vật tư phòng, chống thiên tai toàn huyện gồm nhà bạt loại 

16,5m2 là 12 bộ, loại 24,75 m2 là 07 bộ, loại 60 m2 là 02 bộ, áo phao cứu sinh 710 

chiếc, phao tròn cứu sinh 1.070 chiếc, phao bè 18 chiếc, máy phát điện 1 chiếc. 

- Đá dự trữ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện là 4.152,8 m3 đá hộc 

để tại các tuyến đê không bị mất mát. 

II. Trọng điểm cấp huyện và vị trí xung yếu 

- Trọng điểm cấp huyện: 

+ Kè Phượng Tường từ K6+067 đến K6+347, đê hữu Ninh, xã Việt Hùng. 
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+ Kè Trực Bình: Đoạn từ K9+500 đến K11, đê hữu Ninh, xã Việt Hùng. 

+ Cống Văn Lai tại K0+961 đê hữu Ninh, xã Phương Định 

- Các vị trí xung yếu: 

+ Cống có khẩu độ lớn gồm: Cống Cổ Lễ, Cát Chử, Bà Nữ, Nam Tân, 

Rõng 1, Rõng 2 và Trực Cường. 

+ Cống yếu, đã xây dựng từ lâu gồm: Cống Đá, Phú An, Sa Đê, Thốp, 

Dầm, Sẻ. 

+ Vùng bối Phương Định; bối Trực Chính; đoạn đê từ K20+765 đến 

K20+785 (đê hữu Ninh, xã Trực Mỹ); bãi sông hữu Ninh thuộc xã Trực Mỹ - 

Trực Thuận; bãi sông tả Ninh thuộc xã Trực Hùng. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh quan tâm, đầu tư: 

- Xây dựng kè lát mái hộ bờ: 

+ Kè Phượng Tường từ K6+067 đến K6+347, đê hữu Ninh, xã Việt Hùng. 

+ Kè Trực Bình đoạn từ K9+500 đến K11, đê hữu Ninh, xã Việt Hùng. 

- Xây dựng trạm bơm tiêu Rõng, đê hữu Ninh để chủ động tiêu úng cho 

huyện Trực Ninh và huyện Nam Trực. 

- Xây dựng mới cống Văn Lai, Phú An, Đá, Sa Đê đê hữu Ninh Cơ, cống 

số 20 (cống Bối xã Phương Định) thay thế cống cũ xây dựng từ lâu, đang trong 

tình trạng xuống cấp. 

- Cải tạo, nâng cấp đê bối Phương Định (đê hữu Ninh Cơ). 

- Điếm gác nước: Cho phép dỡ bỏ các điếm cũ đã bị xuống cấp, hư hỏng 

di chuyển vào nhà quản lý cống: Số 2, số 4, Văn Lai, Phượng Tường; đầu tư xây 

dựng mới các điếm đã xuống cấp và xây dựng điếm mới trên tuyến đê tả Ninh. 

UBND huyện Trực Ninh trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các ngành liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 
Phạm Trọng Duy 
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