
                                                                                                                                            

                                                                                                                                         

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1068 /TB-UBND Chợ Mới, ngày 27 tháng 6 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 

Tình trạng thiên tai khẩn cấp do sạt lở đất bờ sông Ông Chưởng 

 đoạn thuộc ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành 

 

Khoảng 09 giờ, ngày 07/06/2018 trên địa bàn tổ 25, ấp Kiến Hưng 1, xã 

Kiến Thành (đường liên xã hướng Kiến Thành – Long Giang) xảy ra sạt lở và có 

dấu hiệu sạt lở với chiều dài 120m (từ bến đò Cái Xoài đến nhà ông Đỗ Hồng 

Đá Út). Trên đoạn sạt lở có 17 căn nhà của người dân đang sinh sống. Trong đó 

có 03 căn nhà sập hoàn toàn và 14 căn đã di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. 

Để đảm bảo tính mạng, tài sản người dân trong khu vực cơ sạt lở, UBND 

huyện Chợ Mới yêu cầu: 

1. Người dân trong vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở thuộc ấp Kiến Hưng 

1, xã Kiến Thành với chiều dài 120m (từ bến đò Cái Xoài đến nhà ông Đỗ Hồng 

Đá Út) khẩn trương chấp hành di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn và không được 

cư trú tại nhà, không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu 

vực sông có sạt lở xảy ra.  

2. UBND xã Kiến Thành thường xuyên thông báo trên Đài truyền thanh 

xã và các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở và có nguy cơ sạt 

lở khu vực trên và cử lực lượng Công an, Quân sự xã ứng trực 24/24 để theo dõi 

diễn biến tình hình của sạt lở, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm 

để sẵn sàng hỗ trợ cho người dân. 

UBND huyện Chợ Mới yêu cầu các ban ngành huyện có liên quan, 

UBND xã Kiến Thành và người dân tại khu vực ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành 

thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận:                                                            
- UBND tỉnh An Giang (thay báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các ban ngành huyện có liên quan; 

- UBND xã Kiến Thành; 

- Lãnh đạo Văn phòng;                        

- Lưu: VT.                                                 

 

KT.CHỦ TỊCH  
                    PHÓ CHỦ TỊCH 

     

             

         

Vũ Minh Thao 
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