
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 222/TTr-SNN&PTNT An Giang, ngày  31  tháng  7   năm 2019 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định tình huống khẩn cấp sạt bờ sông Hậu,  

xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 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 13/9/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 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 04/01/2011 Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; 

Xét Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện An Phú 

về việc phát sinh nguy cơ gia tăng sạt lở đê bao vùng II-III Vĩnh Trường; 

Đê bao tiểu vùng xã Vĩnh Trường đầu tư hoàn thành năm 2002, là tuyến 

đê bao kết hợp đường giao thông nông thôn độc đạo bao quanh Cù lao Vĩnh 

Trường, bảo vệ sản xuất cho diện tích 900 ha, bảo vệ dân cư sinh sống trong 

vùng 3.702 hộ dân, 01 trụ sở UBND xã Vĩnh Trường, 01 trạm y tế xã, 06 điểm 

trường học (01 trường mẫu giáo, 04 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở) 

và 03 cụm tuyến dân cư bên trong. 

Thực trạng sạt lở Đê bao tiểu vùng xã Vĩnh Trường: ngày 18/02/2017 đã 

xảy ra sạt lở đê Vĩnh Trường, tại ấp Vĩnh Bình với chiều dài 15m, ăn sâu vào đất 

liền 4m, ảnh hưởng đến 02 hộ dân phải di dời khẩn cấp, qua đó địa phương đã 

triển khai khắc phục tạm để hạn chế sạt lở. Trong năm 2018, đã xảy ra 04 vụ sạt 

lở tại khu vực này, trong đó sạt lở ngày 04/9/2018 tại vị trí này dài hơn và rộng 

hơn, với chiều dài 222m, ăn sâu vào đất liền 9m, sạt lở khoét sâu vào mặt đê và 

đường giao thông từ 2-3m, sạt lở mái đê và mái sông thẳng đứng, rất nguy hiểm, 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông độc đạo trong vùng và tuyến đê bao 
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bảo vệ tiểu vùng, bảo vệ sản xuất cho diện tích 900 ha, bảo vệ 03 dân cư sinh 

sống trong vùng 3.702 hộ dân, 06 công trình trường học và trụ sở UBND, trạm 

tế cấp xã. Mặc dù huyện đã chủ động gia cố tạm, nhưng khả năng sạt lở tiếp 

trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt là trong mùa lũ 2019 này.  

Theo Báo cáo số 32/STNMT-TNN&BĐKH ngày 04/01/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc sạt lở đột xuất tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, 

huyện An Phú. Qua đo đạc địa hình đáy sông cho thấy đáy sông có dạng hình 

chữ U với đáy sông lệch sang bờ xảy ra sạt lở, độ sâu lòng sông ghi nhận được 

quanh khu vực sạt lở từ -8m đến -9m, cách bờ từ 25m đến 90m. Dòng chảy 

chính gần bờ xã Vĩnh Trường, bên cạnh đó vách bờ thẳng đứng, kết cấu bờ yếu 

do thành phần chính là sét pha cát, bờ sông nằm ven đường giao thông bộ và 

thủy, thường chịu áp lực của tải trọng, rung chấn và sóng. Các yếu tố trên góp 

phần phá vỡ liên kết bờ. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có kiến nghị 

UBND huyện An Phú tiếp tục kiểm tra, tiến hành cắm các biển báo sạt lở và 

thông tin đến người dân biết phòng tránh đi lại do tình hình sạt lở nguy hiểm của 

khu vực này. Thông báo cho người dân biết theo dõi các dấu hiệu trên, tránh 

nguy cơ sạt lở gây thiệt hại tính mạng con người và tài sản. Có giải pháp kịp 

thời bảo vệ đoạn đường giao thông để đảm bảo an toàn giao thông được thông 

suốt và giao đơn vị chức năng khảo sát chi tiết, đề xuất và thực hiện các giải 

pháp khắc phục phòng tránh sạt lở tiếp làm ảnh hưởng đến đường giao thông và 

khu vực dân cư. 

Theo Quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg 

ngày 04/01/2011 quy định “Sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gây nguy hiểm trực tiếp 

đến đối tượng cần bảo vệ trong thời gian ngắn, gồm: a) Sát chân đê hoặc trong 

phạm vi bảo vệ đê từ cấp đặc biệt đến cấp III, đe dọa trực tiếp đến an toàn đê. 

b) Gây nguy hiểm trực tiếp đến các khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung, 

trụ sở các cơ quan từ cấp huyện trở lên. c) Đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến 

các công trình hạ tầng quan trọng đang sử dụng gồm: sân bay, đường sắt, 

đường cao tốc, quốc lộ; bến cảng quốc gia; hệ thống điện cao thế từ 66KV trở 

lên; trường học, bệnh viện từ tuyến huyện trở lên”. Như vậy, sạt lở bờ sông 

Hậu, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú thuộc mức độ đặt biệt nguy hiểm do gây 

nguy hiểm trực tiếp đến tuyến bảo vệ sản xuất cho diện tích 900 ha, bảo vệ 03 

dân cư sinh sống trong vùng 3.702 hộ dân, 06 công trình trường học và trụ sở 

UBND, trạm tế cấp xã. 

Theo Quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg 

ngày 04/01/2011 quy định trình tự xử lý “a) Sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra 

khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm; b) 

Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương 

tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt 

lở; c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị thuộc thẩm quyền xử lý bước đầu 

để hạn chế sạt lở; d) Tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương 

án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để 

đảm bảo an toàn đê, tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước”. 
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Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, đảm 

bảo an toàn cho Đê bao tiểu vùng xã Vĩnh Trường, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định tình huống 

khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang, 

với nội dung sau: 

1. Quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Vĩnh Trường, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

2. Giao Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện An Phú khẩn trương tổ 

chức lập phương án xử lý cấp bách, trình phê duyệt phương án và huy động lực 

lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn tính 

mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.  

 3. 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. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, Quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện An Phú; 

- Lưu: VT, CCTL, PTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lữ Cẩm Khường 
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