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BÁO CÁO  

   Tình hình sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long 

Xuyên và sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang 

1. Diễn biến sạt lở: 

1.1. Sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú 

(QL91 vào khoảng 100m): 

Chiều ngày 17/07/2021 mặt đê kết hợp giao thông nông thôn bờ Bắc kênh 

Cây Dương (kênh Ba Thê) xảy ra hiện tượng răn nứt lún và sạt lở, hiện tượng 

răn nứt lún và sạt lở ăn sâu vào phía bên trong mặt đê nhựa dài khoảng 55m, 

chiều rộng vết nứt trung bình khoảng 10-30cm, độ lún trung bình khoảng 20-

50cmcm.  

1.2. Sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên: 

- Vào lúc 04 giờ 30 phút, ngày 20/7/2021, tại khu vực bờ sông rạch Cái Sắn 

thuộc Tổ 16, khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên xảy 

ra hiện tượng răn nứt đường có nguy cơ sạt lở cao. Đây là đoạn tiếp giáp với nhà 

máy xây sát Việt Hưng với chiều dài 65m hiện có 4 hộ dân với 8 nhân khẩu 

đang sinh sống. 

- Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày 20/7/2021, đoạn răn nứt đã bị sạt lở với 

chiều dài là 45 m, sâu 5m, rộng 4,5m. 

2. Nguyên nhân xác định ban đầu: 

- Sạt lở tuyến đê Bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú: Theo 

đánh giá ban đầu là do nền đê và đường yếu, phương tiện giao thông thủy, bộ 

nhiều, tải trọng lớn, gây tác động lên đê kết hợp tác động dòng chảy và dòng 

thấm do mưa gây sạt lở. 

- Sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên: Do 

ảnh hưởng do khu vực nằm trên cua cong, tác động của dòng chảy, nhiều 

phương tiện thủy lưu thông, quay đầu, làm dòng nước đạp mạnh vào phía bờ 

An Giang gây xói bờ dẫn đến sạt lở. 

3. Thiệt hại:  

- Thiệt hại về người: không 

- Thiệt hại về tài sản: 

+ Sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện Châu Phú: làm ảnh 

hưởng răn nứt ven lề phía trong đường, ảnh hưởng đến mái hiên nhà 14 căn/52 

nhân khẩu trong đó có 04 hộ/25 nhân khẩu hiện hữu bị ảnh hưởng nặng mái hiên 

nhà bị sụt, lún (từ 0,1m đến 0,3m) khó khăn cho việc đi lại của người dân. 
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+ Sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên: làm 02 

căn nhà rơi hoàn toàn xuống sông, hệ thống giao thông bị chia cắt. 

4. Công tác triển khai bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân: 

- Trước tình hình trên, UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 

ƯPBĐKH - PCTT & TKCN tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND thành 

phố Long Xuyên, huyện Châu Phú đã tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất 

phương hướng xử lý, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, các đoàn thể 

phường, xã, lực lượng Công an thực hiện một số biện pháp khắc phục, ngăn 

nguy cơ tiếp tục sạt lở, như: vận động hộ dân lân cận có nguy cơ sạt lở di dời tài 

sản và vật dung gia đình để đảm bảo an toàn; căng dây cảnh báo sạt lở, lắp đặt 

biển báo tạm và bố trí lực lượng trực, đồng thời tiếp tục theo dõi để cảnh báo 

cho người dân biết không đi vào khu vục này. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc lòng sông để xác định 

nguyên dân và đánh giá diễn biến sạt lở, để có phương án xử lý thích hợp. 

- Đề nghị Chi cục Phát triển Nông thôn sớm khảo sát các hộ dân bị thiệt hại 

theo quy định hiện hành. 

Trên đây là báo cáo tình hình hình sạt lở rạch Cái Sắn, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên và sạt lở tuyến bắc Cây Dương, xã Bình Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang. Văn phòng thường trực tỉnh tiếp tục phối hợp cùng 

địa phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./. 

Nơi nhận: 
- VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c); 
- Chi cục PCTT Miền Nam (b/c); 
- VP Tỉnh ủy (b/c); 
- VP UBND tỉnh (b/c); 
- Sở NN&PTNT; 
- Thành viên BCĐƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu: VT, CCTL, PLHN. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi 

Lương Huy Khanh 
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