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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Vĩnh Trường,
huyện An Phú, tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua
ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm,
số 136/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016
về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2015 của
Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển;
Theo Tờ trình số 222/TTr-SNN&PTNT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc quyết định tình huống khẩn
cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang;
Căn cứ tình hình nguy hiểm và diễn biến sạt lở ngày càng khẩn cấp, phức tạp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Vĩnh
Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Điều 2. Các biện pháp cứu hộ và tăng cường bảo vệ các công trình, phòng
chống thiên tai đang bị sự cố xảy ra:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường khoanh vùng có nguy cơ sạt lở, thiết lập
hành lang an toàn.
2. Ủy ban nhân dân huyện An Phú theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời xử lý
di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy
cơ sạt lở nguy hiểm. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, cắm biển

cảnh báo, rào chắn ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí
lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự
khu vực.
3. Đài phát thanh - Truyền hình An Giang chỉ đạo kịp thời đưa tin cảnh
báo tình hình sạt lở bờ sông Hậu, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An
Giang để nhân dân trong khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở biết mức độ nguy
hiểm, chủ động phòng tránh.
Điều 3. Các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở:
1. Ủy ban nhân dân huyện An Phú nhanh chóng lựa chọn đơn vị Tư vấn,
tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, trình thẩm định và phê duyệt phương án;
huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để hạn
chế quá trình đào, khoét lòng sông và đường bờ trong đoạn được cảnh báo nhằm
giảm thiểu tối đa sạt lở.
Nguồn vốn: Theo Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của
UBND tỉnh về việc giao dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi năm 2019 do cấp tỉnh quản lý.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến phương án thiết
kế trước khi trình thẩm định, phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện An Phú và
Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NNPTNT, Bộ TNMT, Bộ GTVT;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT và các PCT;
- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT,
TNMT, GTVT, XD;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện An Phú;
- Đài PTTHAG, Báo AG;
- VP BCĐ ƯPBĐKH- PCTT&TKCN tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP và P.KTN;
- UBND xã Vĩnh Trường;
- Lưu: VT.
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