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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
Số: 2198 /UBND-TH Chợ Mới, ngày 27 tháng 11 năm 2018 

V/v cảnh báo sạt lở đất bờ sông 

Vàm Nao đoạn thuộc ấp Mỹ Hòa 

và ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông 

 

 

  

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hội Đông. 

  

Theo Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 23/7/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh An Giang về kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở huyện Chợ 

Mới đợt I năm 2018 thì khu vực sông Vàm Nao đoạn đi qua xã Mỹ Hội Đông 

tiếp tục bị xâm thực gây sạt lở mạnh. 

Cụ thể, vào ngày 18/11/2018 xảy ra sạt lở tại ấp Mỹ Thuận với chiều dài 

khoảng 20m, sâu vào đất liền khoảng 10m và ngày 24/11/2018 tiếp tục xuất hiện 

sạt lở tại ấp Mỹ Hòa với chiều dài khoảng 40m, sâu vào đất liền khoảng 20m, đã 

ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của một số hộ dân trong khu vực. 

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

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu c u Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ 

Hội Đông khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau: 

1. Thông báo rộng rãi trên hệ thống Đài Truyền thanh xã và các phương 

tiện thông tin đại chúng về tình trạng nguy hiểm do sạt lở đất bờ sông Vàm Nao 

thuộc ấp Mỹ Thuận và ấp Mỹ Hòa. 

2. Vận động nhân dân có nhà và cơ sở sản xuất di dời ra khỏi vùng sạt lở 

và vùng cảnh báo sạt lở, tuyệt đối không để các hộ dân ngủ qua đêm tại khu vực 

sạt lở; không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu vực sông 

có sạt lở xảy ra. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu c u Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Mỹ Hội Đông khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm nội dung 

chỉ đạo tại Công văn này./. 

Nơi nhận:                                                                                       

- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh An Giang; 

- Sở NN&PTNT tỉnh An Giang; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban ngành, Đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Hoàng Hiếu 
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