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1. Thông tin chung về Dự án
- Tên dự án: Cầu tràn Cốc lụ thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình,
tỉnh Hà Giang
- Lĩnh vực Dự án: Dự án
- Đơn vị chủ Dự án: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
+ Địa chỉ liên lạc: Hội Chữ thập đỏ huyện tỉnh Hà Giang.
+ Số điện thoại: 02193866372; Di động 0915820594
- Địa điểm triển khai xây dựng: thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn, huyện Quang
Bình, tỉnh Hà Giang
- Tổ chức tài trợ: Các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh;
- Kinh phí thực hiện dự án:
Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 450.000.000 đồng;
Trong đó:
- Đề nghị tài trợ: 420.000.000 đồng
Trong đó:
+ Địa phương đối ứng và huy động người dân đóng góp công lao động, san
đắp đất hai bên đầu cầu: 30.000.000 VND;
Quy mô công trình: Chiều dài 16 mét, gồm 3 trụ, 3 cống tràn (2,5m/cống).
Mặt tràn rộng 2,5m, cao 2,0m so với mặt nước, móng sâu 1,2m, sân tiêu năng dài
6m, xây lát mái mố cầu bằng đá hộc và đổ bê tông làm đường là 24 mét, rộng 2,5m,
mặt cầu và sân tiêu năng đổ bê tông cốt thép, tỷ lệ xi măng mác 250.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến từ tháng 8 - 11/2018.
2. Ngƣời thụ hƣởng
Thôn Sơn thành có 156 hộ với 681 nhân khẩu, trong đó 90 hộ nghèo chiếm
58,0%; 6 hộ cận nghèo chiếm 6,97 %; Trẻ em dưới 14 tuổi 137 em; người già trên
65 tuổi 43 người; người khuyết tật 06 người; ốm đau kinh niên bị bệnh hiểm nghèo
11 người và 140 hộ = 617 khẩu của thôn Buông cùng đi lại trên con đường huyết
mạch này.
3. Nội dung – thông tin cơ bản về vùng đề xuất XD cầu
3.1. Xã Hương Sơn: là một xã vùng III của huyện Quang Bình, cách trung tâm
huyện lỵ 33 km, về phía đông Nam, có diện tích tự nhiên là 3.702,1 ha, trong đó: Đất
nông nghiệp: 620,58 ha; Đất phi nông nghiệp: 37,71 ha; còn lại là đất lâm nghiệp, xã
có 6 thôn bản; 10 dân tộc cùng sinh sống, có 582 hộ dân, 2.583 khẩu. Trong đó có 138
hộ nghèo =25%, hộ cận nghèo 115 hộ =23%. (Dân tộc Tày có 1.411khẩu, Dao 937
khẩu; Nùng 92 khẩu còn lại là các dân tộc khác) Năm 2015 thu nhập bình quân đầu
người là 16 triệu đồng/năm. Xã có địa hình đồi núi cao, do địa hình chia cắt bởi các
con suối, khe có độ dốc lớn, có 03 con suối lớn chảy qua địa phận xã nhiều hộ sinh

sống gần bờ suối vì vậy hàng năm xã thường chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, đặc
biệt là lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất. Là xã có xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không
đồng đều người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp (cấy lúa nước + trồng cây ăn
quả) những năm trở lại đây tuy được nhà nước quan tâm tới việc phát triển cơ sở hạ
tầng, đời sống nhân dân được cải thiện tuy nhiên do vị trí địa lý nằm sát các con
suối, khe lại là vùng thấp trũng nên việc giảm nhẹ rủi ro cho cộng đồng nơi đây còn
nhiều khó khăn khi mùa mưa lũ đến. Thiệt hại do thiên tai lên đến hàng tỷ đồng
Trải qua gần một thế kỷ hình thành, bằng sự cống hiến và sức lao động không
mệt mỏi của các thế hệ người dân trong đấu tranh chinh phục thiên nhiên cũng như
trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc Hương Sơn đã không ngừng đổi mới và phát
triển. Xã có 6 thôn bản, nghề nghiệp chính của người dân là trồng lúa và trồng rừng,
trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản. cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống dân sinh đang
dần được cải thiện, xã có 3 cấp trường từ Mầm non đến THCS, công tác chăm sóc
sức khỏe cho nhân dân và chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, chất lượng,
Đời sống tinh thần của nhân dân được quan tâm. Chính quyền vững mạnh, an ninh
chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định.
+ Về vị trí địa lý: Hương Sơn là một xã vùng III của huyện Quang Bình, cách
trung tâm huyện lỵ 33 km về phía Đông Nam của huyện.
- Phía Bắc giáp xã Yên Hà, huyện Quang Bình;
- Phía Đông giáp xã Tiên Kiều huyện Bắc Quang;
- Phía Tây giáp xã tiên Yên, huyện Quang Bình;
- Phía Nam giáp xã Vỹ thượng, huyện Quang Bình.
Xã Hương Sơn có trục đường tỉnh lộ 183 đi qua từ đầu đến cuối của xã. Địa
hình xã Hương Sơn là xã miền núi thuộc vùng sâu, vùng xa, có nhiều khe rạch, ao
hồ, thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây
chè, ... Tài nguyên rừng phong phú và đa dạng thuận lợi cho việc sản xuất tiểu thủ
công nghiệp, cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà máy công nghiệp. Bên cạnh đó
địa bàn xã nằm bên sông Con, hàng năm cung cấp một khối lượng phù xa màu mỡ
rất thuận lợi cho việc trồng các loại cây công nghiệp, cây lúa và cây mầu các loại.
* Về thời tiết khí hậu:
Xã nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của khí hậu
gió mùa, nhưng do nằm sâu trong lục địa nên ít chịu ảnh hưởng của mưa bão trong
mùa hè và gió mùa Đông Bắc.
Chế độ gió mùa có sự tương phản rõ rệt với hai hướng thịnh hành. Gió mùa
Đông Nam kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều; Gió mùa
Đông Bắc kéo daì từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết lạnh, khô và ít mưa.
Nhiệt độ trung bình hàng năm 22,50C, nhiệt độ tháng thấp nhất 15,40 C (vào
tháng 1)
Lượng mưa trung bình năm 4.650ml, là một trong những vùng có lượng mưa
bình quân năm lớn nhất cả nước, nhưng phân bố không đều trong năm. Mùa mưa từ

tháng 5 đến tháng 11, chiếm 90% tổng lượng mưa cả năm, mùa khô từ tháng 11 đến
tháng 4 năm sau chỉ chiếm 10% lượng mưa cả năm.
Lượng mưa biến động thất thường qua các năm và phân bố không đều theo
các mùa trong năm, lượng mưa lớn tập trung thường xảy ra lũ quét, xói mòn rửa trôi
đất.
Tổng số ngày mưa trung bình năm khoảng 200-210 ngày, các tháng 6,7 và 8
có lượng ngày mưa 22-25 ngày với cường độ mưa lớn, làm xói mòn rửa trôi đất,
nhất là ở những vùng đất trống, đồi núi trọc có độ dốc lớn và độ che phủ thảm thực
vật thấp.
Do điều kiện địa hình đồi núi dốc mạnh, lượng mưa lớn và tập trung nên tạo
cho xã có một hệ thống khe, suối khá dầy đặc, có tốc độ dòng chảy lớn và lưu lượng
nước thay đổi theo từng mùa. Mùa khô nước cạn, mùa mưa dễ gây lụt và xói mòn ở
các vùng ven suối nên ảnh hưởng xấu đến sản xuất và giao thông đi lại của người
dân.
* Về Dân số: Dân cư xã Hương Sơn được phân bổ thành 6 thôn bản. Mật độ
dân số trung bình là 697 người/km2. Các xóm dân cư phân bổ rải rác không tập
trung. Việc phân bố dân cư không đều gây khó khăn cho hoạt động quản lý, đầu tư
cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế
vùng, nhất là việc xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Tổng số dân số 582 hộ với
2.583 nhân khẩu (trong đó nữ chiếm 52%). Trong đó: trẻ em dưới 6 tuổi: 262 người;
từ 16 tuổi đến dưới 60: người; người già trên 60 tuổi: 263 người; người khuyết tật: 37
người. Có 138 hộ nghèo = 25%; 115 hộ cận nghèo = 23% và 329 hộ có mức sống
trung bình = 52,5%; Dân tộc: chủ yếu dân tộc Tày, Dao, còn lại là các dân tộc khác
chiếm tỷ lệ rất ít.
* Về tình hình kinh tế- xã hội: Ngành nghề sinh kế chính: Nông nghiệp, trồng
rừng, chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản chiếm 85%, sản xuất ngành nghề tiểu thủ
công nghiệp và thương mại dịch vụ chiếm 15%. Tổng sản lượng lương thực có hạt
năm 2015 là 1.437 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 556 kg/người/năm. Thu
ngân sách: 41.0000.0000.đ; đạt 100 % kế hoạch giao; Duy trì tỷ lệ học sinh (6 - 14
tuổi) đến trường đạt 99%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,36%; Tỷ lệ hộ dân sử dụng
nước hợp vệ sinh đạt 85%; Tỷ lệ hộ xem truyền hình đạt 98%; Tỷ lệ che phủ rừng
đạt 68%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 16 triệu đồng/năm.
Xã có 03 trường học, trong đó có 01 trường Mầm Non, 01 trường Tiểu học, 01
trường THCS, và 01 Trạm y tế, 01 điểm Bưu điện văn hóa xã.
Tại điểm thôn Sơn Thành đi thôn Buông (Cầu Cốc Lụ) phải đi lại bằng cầu tạm
qua suối bằng tre, gỗ. Đây là cũng là 01 trong những điểm nguy hiểm của xã. Chiếc
cầu là con đường duy nhất để người dân trong 02 thôn đi lại đây là đường liên thôn
và cũng là con đường để nhân dân có thể ra trung tâm xã. Trong đó đi lại thường
xuyên là: Trẻ em dưới 14 tuổi 137 em; người già trên 65 tuổi 43 người; người
khuyết tật 06 người; ốm đau kinh niên bệnh hiểm nghèo 11 người và 140 hộ, 617
khẩu của thôn Buông cùng đi lại trên con đường huyết mạch này.

Hàng năm khi mùa nước lũ đến đều phải tu sửa lại cầu tạm này mỗi năm phải
sửa lại ít nhất hai lần, vào mùa lũ cầu bị nước lũ cuốn trôi thì phải làm bằng cầu
phao đi tạm hoặc trong thời điểm trời mưa lũ liên tục không kịp làm cầu thì nhân
dân ở gần bờ suối làm mảng buộc dây cáp để kéo mảng đưa người sang suối. Mỗi
lần làm lại mất 9 cây gỗ đường vanh 60 dài 10 mét; 102 tấm ván 1,2 mét; riêng công
80 người làm liên tục trong 1 ngày (huy động nhân dân trong thôn góp ngày công
lao động, xã hỗ trợ kinh phí còn thiếu thì vận động nhân dân đóng góp; trong 5 năm
qua mất 3.265 ngày công) Mỗi lần làm lại cầu mất khoảng 65.500.000 đồng. Tổng
thiệt hại, chi phí làm cầu và tu sửa trong 5 năm mất khoảng 327.500.000 đồng, vào
mùa mưa mức nước thường xuyên dâng cao 2,5m đến 3m nước độ dốc lớn, dòng
chảy xiết gây trôi cầu làm ách tắc giao thông, người dân không ra trung tâm xã
được, nhiều người lớn liều mạng bơi qua suối. Theo thống kê 2010 – 2015, có 5
người chết đuối khi bơi qua suối. Bị rơi cầu là 13 lượt bị chết là 2 người đi bệnh viện
cấp cứu 12 người, ngay trong tháng 02/2016, có 03 người dân bị rơi cầu, bị chết 01
người.
Khi trời mưa lũ điều kiện người dân đi lại khó khăn việc khám chữa bệnh, cấp
cứu, sinh đẻ.... nhất là học sinh đến trường phải nghỉ học vì không qua được suối.
Từ năm 2011 đến 2016 có 02 trường hợp là bà Bàn Thị Tiên sinh 1989; Hoàng Thị
Loan sinh 1982 bị đau đẻ, do nước lũ to nên không qua suối được phải đẻ ở nhà,
nhưng rất may không có ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ con sản phụ. Thôn Sơn
Thành có thu nhập chủ yếu là từ trồng lúa và hoa màu, chăn nuôi. Sản phẩm làm ra
rất khó bán, hoặc bán giá rất thấp do việc vận chuyển hàng hoá ra trung tâm xã rất
khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa mang hàng hóa ra chợ trung tâm xã để giao lưu
trao đổi với các mặt hàng khác khó khăn do không có đường đi lại nên bị ép giá dẫn
đến thu nhập của nhân dân thu nhập thấp phần đa các hộ trong thôn mặc dù làm việc
rất chăm chỉ nhưng mới đủ ăn, vì thế không có tích lũy (gần như không có dự trữ
tiền, lương thực và các nhu yếu phẩm trong mùa thiên tai). Trong quá trình đánh giá
rủi ro, 100% người dân biểu quyết nhất trí rằng chiếc cầu qua thôn là mối quan tâm,
ưu tiên lớn nhất hàng đầu của người dân và mong muốn có cây cầu hoặc làm Đập
tràn liên hợp (cầu Cốc lụ) thôn Sơn Thành đi thôn Buông để nhân dân đi lại an toàn
trong mùa mưa lũ được thuận tiện và an toàn.
3.2. Mục đích của dự án
Công trình xây dựng được hoàn thành sẽ sớm giải quyết được nhu cầu đi lại
của người dân, đặc biệt là các cháu học sinh được đến trường an toàn không phải
nghỉ học trong những ngày mưa lũ, tạo điều kiện cho các giáo viên yên tâm công
tác, giảng dạy, các bậc phụ huynh yên tâm cho con em đến trường nâng cao dân trí,
góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tạo cơ hội cho các em phát
huy khả năng của bản thân phục vụ cộng đồng. Thực hiện quyền được đi học đối với
trẻ em dân tộc vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn. Giúp con em học sinh dân
tộc không có điều kiện đi học được đến trường và được trang bị kiến thức tối thiểu
để học lên hoặc tham gia công tác xã hội tại cộng đồng sau này.

3.3. Các hoạt động của dự án
a) Nội dung của dự án
- Đơn vị tài trợ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang kêu gọi tài trợ.
- Xây dựng 01 cầu tràn Cốc lụ nhằm khắc phục tình trạng cầu gỗ tạm bợ cho
học sinh và người dân qua lại hiện nay. (có ảnh hiện trạng kèm theo).
b) Kinh phí dự án:
Tổng kinh phí thực hiện dự án: 450.000.000,đồng;
Trong đó:
- Đề nghị tài trợ: 420.000.000,đồng;
- Địa phương đóng góp đất, công lao động: 30.000.000, đồng chuyển vật liệu, san
đất, sỏi tạo dòng chảy, đào mố, rãnh hai bên đầu cầu...);
4. Tác động của Dự án
Công trình cầu tràn được xây dựng, mỗi ngày sẽ có hơn 460 lượt người đi
qua lại thuận lợi và an toàn nhất là trong mùa mưa lũ. Công trình cầu này sẽ nhằm
giảm nhẹ nguy cơ thiệt hại tính mạng và tài sản cho cộng đồng, đồng thời góp phần
quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống người dân
sẽ được cải thiện, việc đi lại học hành của con em được thuận lợi, nên họ có điều
kiện dự trữ lương thực, thực phẩm và tự mua sắm các trang thiết bị phòng ngừa ứng
phó thiên tai, thiết thực, tăng cường năng lực cho hộ gia đình và cộng đồng an toàn
trước thiên tai.
5. Kế hoạch thực hiện
- Bước 1: Đại diện Nhà tài trợ, Hội Chữ thập đỏ, Chính quyền địa phương và
cơ quan chức năng sở tại phối hợp đến khảo sát thực địa, lập dự án xây dựng và lập
thiết kế dự toán.
- Bước 2: Sau khi dự án được tổ chức tài trợ chấp nhận, đại diện Nhà đầu tư,
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Chính quyền cấp sở tại sẽ lập kế hoạch cụ thể, để
vận động nhân dân đóng góp công lao động và khai thác vật liệu theo dự án, đồng
thời tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng với đơn vị thi công xây dựng.
- Bước 3: Sau khi ký xong thoả thuận với tổ chức tài trợ, sẽ cùng huyện, xã
và đơn vị thi công xây dựng hoàn tất các thủ tục, tiến hành thi công công trình, xây
dựng các quy định sử dụng và bảo quản cầu, bảo dưỡng sửa chữa duy tu hàng năm.
Đơn vị thực hiện dự án: Hội CTĐ tỉnh đơn vị đầu tư phối hợp với đơn vị thụ
hưởng sẽ lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để thi công công trình, đảm bảo theo đúng
yêu cầu của dự án cũng như nhà tài trợ và chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo
đúng luật định.
6. Kết luận và đề suất
Khi được Nhà Tài trợ phê duyệt và hỗ trợ đầu tư kinh phí. Hội Chữ thập đỏ sẽ
làm chủ đầu tư xây dựng công trình, xây dựng đúng vị trí, địa điểm khảo sát, tổ chức
thuê đơn vị có tư cách pháp nhân, lập dự toán thiết kế theo quy định, tổ chức thuê
cán bộ kỹ thuật, giám sát công trình, huy động nhân dân đóng góp ngày công, vật
liệu thi công đúng tiến độ. Thi công công trình đảm bảo đạt theo yêu cầu về chất

lượng, mỹ quan công trình, đúng thời gian, đảm bảo tính sử dụng hiệu quả cao. Sau
thời gian bảo hành, địa phương và người dân quản lý sử dụng, có trách nhiệm duy tu
bảo dưỡng từ nguồn kinh phí của địa phương và nhân dân.
Chúng tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ của các Nhà tài trợ đối với dự án
xây dựng cầu tràn Cốc Lụ, thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn (xã vùng III, đặc biệt
khó khăn), huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang./.
Một số hình ảnh cầu tạm qua suối Cốc Lụ, thôn Sơn Thành, Hƣơng Sơn
vào mùa khô.
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