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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 

06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng chống 

sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh An Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030; 

Căn cứ Công văn số 4986/BNN-PCTT ngày 28/7/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ 

sông, bờ biển đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 170 /TTr-SNNPTNT ngày 20/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, 

ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- Bộ NNPTNT; 

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Thường trực: HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở: NNPTNT, TNMT, GTVT, KHCN, XD, 

TTTT, TC, KHĐT; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Chi cục Thủy lợi (Văn phòng Thường trực); 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTN; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ 

biển đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh An Giang 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, trên địa 

bàn tỉnh An Giang, như sau: 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH: 

An Giang là tỉnh ở đầu nguồn của Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), 

có rất nhiều sông, kênh, rạch trong đó có hai dòng sông chính là Sông Tiền và 

Sông Hậu bắt nguồn từ sông Mê Kông chảy vào Việt Nam, với rất nhiều đoạn 

sông cong, có địa hình tương đối cao hơn một số tỉnh trong vùng ĐBSCL, hàng 

năm chịu tác động của dòng chảy lũ thượng nguồn đổ về từ tháng 6 đến tháng 

11, đồng thời An Giang là vùng đất phù sa trẻ, nền đất yếu, rất dễ bị xâm thực, 

bào mòn nhanh. Đó cũng là những yếu tố dẫn đến An Giang bị ảnh hưởng sạt lở 

nhiều hơn một số tỉnh ĐBSCL. 

Theo kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở, trên địa bàn tỉnh từ năm 2002 

(có 25 đoạn), đến năm 2020 có 53 đoạn thuộc diện cảnh báo gồm: 12 đoạn dọc 

sông Tiền, 27 đoạn trên sông Hậu, 01 đoạn sông Bình Di, 02 đoạn sông Châu 

Đốc, 02 đoạn sông Vàm Nao, 04 đoạn kênh Xáng Tân An, 05 đoạn rạch Ông 

Chưởng. Tổng chiều dài các đoạn nguy cơ sạt lở khoảng 171,58 km (trên tổng 

số 400 km đường bờ), gây ảnh hưởng cho hơn 20.000 hộ dân, trong đó có hơn 

5.380 hộ dân cần di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở.  Trong đó, có 06 đoạn 

được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm: (1) Đoạn sông Tiền chảy qua xã 

Phú An, huyện Phú Tân. (2) Đoạn Sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, thị xã 

Tân Châu. (3) Đoạn Sông Hậu chảy qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. (4) 

Đoạn Sông Hậu chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. (5) Đoạn 

Sông Hậu chảy qua Phường Bình Đức, Bình Khánh, Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên. (6) Đoạn Sông Hậu, sông Vàm Nao chảy qua huyện Chợ Mới. 

 Trong những năm gần đây, diễn biến sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang hết 

sức phức tạp, tốc độ sạt lở mạnh và diễn ra trên diện rộng, hầu hết các địa 

phương có sông Tiền và sông Hậu chảy qua: Đặc biệt, là năm 2019, 2020 sạt lở 

bờ sông nghiêm trọng đã xâm thực vào Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ - 

huyện Châu Phú; Năm 2012 sạt lở tại phường Bình Đức, thành phố Long 

Xuyên (điểm sạt lở cách Quốc lộ 91 khoảng 40 m – 50 m) và các điểm sạt lở 

trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tình huống khẩn cấp… Ngoài ra, 
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còn rất nhiều khu vực đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao của  huyện Phú Tân, Chợ 

Mới, An Phú, Châu Phú, thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu vì đây là 

những địa phương có dòng sông lớn, sâu, uốn khúc, nước chảy xiết là một trong 

những nguyên nhân góp phần sạt lở đất ven sông, kênh, rạch ảnh hưởng đến 

giao thông thủy, bộ và đe dọa đến tính mạng của dân cư có tập quán sinh sống 

ven 02 bên bờ sông, kênh, rạch. 

Nguyên nhân sạt lở trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng đánh 

giá chủ yếu là do: diễn biến thời tiết bất thường, tác động của quá trình biến đổi 

khí hậu và ảnh hưởng của các đập thủy điện trên sông Mêkong gây thiếu bùn cát 

bồi lắng, yếu tố thủy lực, dòng chảy, hình thái dòng sông, cấu trúc địa chất bờ 

sông, vận động kiến tạo và hoạt động kinh tế - xã hội (ghe tàu, khai thác cát, 

hoạt động xây dựng, vận tải 02 bên bờ sông...). Tỉnh An Giang nói riêng và 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có nền đất yếu, rất dễ bị xâm thực, bào 

mòn nhanh; sự tác động của sông nước, biên độ chênh lệch của đỉnh triều – 

chân triều và nhiều dòng sông giao nhau làm cho dòng chảy không bình thường, 

tạo ra dòng chảy xoáy; dân cư phát triển nhanh, tăng mật độ xây dựng nhà ở bê 

tông kiên cố, xây dựng công trình kho bãi nhà máy, công trình giao thông, chất 

tải gần bờ sông làm tăng tải trọng vượt khả năng chịu tải của bờ sông; việc gia 

tăng phương tiện giao thông trên bờ, dưới sông gây chấn động và sóng… là 

những nguyên nhân dẫn đến sạt lở đất ven sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. 

Công tác khắc phục sạt lở trong thời gian qua được các cấp, các ngành và 

chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, góp phần chăm lo, ổn định đời sống 

người dân khi có sạt lở xảy ra, như: Tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở tại các 

khu vực sạt lở để tuyên truyền và cảnh báo người dân trong vùng; di dời những 

hộ dân trong phạm vi có nguy cơ sạt lở đến những khu dân cư tập trung; thực 

hiện đầu tư các khu dân cư bố trí cho các hộ dân sạt lở; di dời các công trình 

trên sông (nhà nổi, lòng bè, bền tàu, …) nhằm điều chỉnh dòng chảy, hạn chế sạt 

lở. Ngoài ra, tỉnh đã và đang triển khai một số đề tài nghiên cứu liên quan đến 

sạt lở phục vụ công tác phòng ngừa và ứng phó, như: Áp dụng mô hình 

TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực 

ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao; khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa hình đáy sông và các giải pháp hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra 

tại các sông chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, một số địa 

phương, một số bộ phận người dân còn chưa nhận thức đầy đủ về tình hình sạt lở, 

nhiều dự án, công trình và phi công trình ở từng địa phương để ứng phó sạt lở 

chưa đồng bộ … Do đó, việc ứng phó, khắc phục sạt lở thường mang tính cấp 

thiết trước mắt, chưa đảm bảo điều kiện lâu dài.  

II. QUAN ĐIỂM: 

1. Phòng, chống sạt lở bờ sông (bao gồm bờ sông, kênh, rạch) nhằm đảm 

bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, công trình phòng chống thiên 

tai, cơ sở hạ tầng, ổn định dân sinh là nhiệm vụ của các cấp, ngành, đặc biệt là 
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của chính quyền địa phương, là trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và 

toàn dân.  

2. Phải chủ động phòng ngừa sạt lở; khi xây dựng, phê duyệt các quy 

hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, địa phương, đặc biệt là xây dựng các 

khu đô thị, dân cư, công nghiệp, dịch vụ, cơ sở hạ tầng ven sông, kênh, rạch phải 

tính đến yếu tố tác động gây sạt lở và không làm tăng nguy cơ sạt lở. Khi xảy ra 

sạt lở phải tập trung ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại.  

3. Phòng, chống sạt lở bờ sông cần được thực hiện đồng bộ; xử lý cấp 

bách trước mắt, đồng thời có giải pháp căn cơ lâu dài; kết hợp giải pháp công 

trình và phi công trình, không làm tăng nguy cơ sạt lở, gắn với bảo vệ môi 

trường sinh thái và sinh kế cho người dân.  

4. Phòng, chống sạt lở phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu 

tiên bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nhất là các tuyến đê từ cấp III đến cấp 

đặc biệt, khu dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng quan trọng.  

5. Đề cao sự tham gia của cộng đồng đối với công tác quản lý bờ, lòng 

sông; tăng cường huy động nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là của tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân được hưởng lợi trong phòng, chống sạt lở.  

6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, ưu tiên ứng dụng 

công nghệ mới thân thiện với môi trường, dễ thi công, có thể sử dụng nhiều lần, 

giá thành phù hợp, kết hợp với giải pháp truyền thống. Đẩy mạnh hợp tác trong 

nước, quốc tế, quản lý hiệu quả nguồn nước, giảm thiểu các yếu tố tác động gây 

sạt lở bờ sông. 

III. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: Chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, 

rạch tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, kênh, 

rạch góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.   

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

Phấn đấu đến năm 2023 cơ bản hoàn thành bản đồ về hiện trạng sạt lở, công 

trình phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang.  

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, 

lòng sông, giảm thiểu tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở; phấn đấu đến năm 

2023 các khu dân cư ven sông, kênh, rạch ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đều 

được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở. 

- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình, nhà cửa tại khu vực ven 

sông, kênh, rạch. Chủ động sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi khu vực có 

nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 

90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. 

- Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng 

điểm xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều 

(nhất là các tuyến đê cấp III đã được phân cấp), cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven 
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sông; đến năm 2030, hoàn thành việc chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số 

phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông chính, khu vực cửa sông có diễn biến xói, 

bồi phức tạp cần chỉnh trị.   

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Quyết định số 957/QĐ-

TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng, 

chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 và tình hình thực tế trên địa bàn 

tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các 

cơ quan, tổ chức liên quan như sau: 

1. Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác 

phòng, chống sạt lở bờ sông: 

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật để tăng cường quản lý 

các hoạt động tại khu vực ven sông, kênh, rạch (nhất là quản lý khai thác cát sỏi, 

xây dựng công trình, nhà cửa ven sông, kênh, rạch) và xử lý sạt lở bờ sông, 

kênh, rạch để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn 

tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của Nhân dân và Nhà nước.  

- Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công 

nghệ trong phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

- Rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ di dời dân cư khỏi khu vực sạt lở và 

khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đặt biệt nguy hiểm gắn với sinh kế, ổn định đời 

sống của người dân. 

- Rà soát các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp và pháp 

luật khác có liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện xây dựng cơ chế, 

chính sách nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích khối tư 

nhân đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch. 

2. Tổ chức điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu phòng chống sạt lở: 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, hoàn thiện bản đồ nền 

(Webgis); thường xuyên cập nhật bản đồ hiện trạng công trình phòng chống sạt 

lở trên địa bàn tỉnh, thông tin địa chỉ trang web, cách truy cập xem số liệu đến 

các sở, ngành, địa phương, người dân biết truy cập nắm số liệu sạt lở. 

- Điều tra cơ bản về sạt lở, dân cư và công trình hạ tầng ven sông, kênh, 

rạch trên cơ sở đó xây dựng cơ sở dữ liệu về sạt lở, dân cư và công trình phòng, 

chống sạt lở, trong đó ưu tiên thực hiện tại những khu vực đang có diễn biến sạt 

lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trên các hệ thống sông chính.  

- Điều tra, đánh giá diễn biến bùn cát, cập nhật cơ sở dữ liệu khai thác cát; 

phân vùng rủi ro, lập bản đồ cảnh báo sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện giám sát công tác dự báo, cảnh báo sạt lở bờ sông, kênh, rạch 

trên địa bàn tỉnh. 
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- Nghiên cứu xây dựng phương án tổng thể chỉnh trị và phòng, chống sạt 

lở bờ sông để cập nhật vào quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

3. Triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt, giải pháp căn 

cơ lâu dài phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch: 

a) Giải pháp cấp bách: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận 

thức của người dân, cộng đồng, các tổ chức và chính quyền địa phương trong 

phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về người, tài 

sản của Nhân dân và Nhà nước, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, 

chú trọng thông qua mạng xã hội.  

- Rà soát, đề xuất thực hiện ngay các công trình khắc phục sự cố sạt lở và 

khu vực nguy cơ lở đặc biệt nguy hiểm bờ sông, kênh, rạch (nhất là các tuyến đê 

từ cấp III đến cấp đặc biệt) ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư, đường giao 

thông, cơ sở hạ tầng quan trọng theo phân cấp quản lý của từng sở, ngành, địa 

phương. Trong đó, việc xây dựng các công trình bảo vệ đường bờ cần xem xét 

kết hợp với phương án chỉnh trị sông, kênh, rạch nhằm giữ ổn định tỷ lệ phân 

lưu, ổn định dòng chảy, hình thái sông, bờ sông tại các khu vực trọng điểm, 

vùng cửa sông có diễn biến bồi, xói phức tạp.  

- Xây dựng tiêu chí ưu tiên xử lý sạt lở đối với các khu vực sạt lở đặc biệt 

nguy hiểm. 

- Rà soát, hỗ trợ địa phương xác định vị trí để tổ chức cắm biển cảnh báo 

tại những khu vực bị sạt lở và khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. 

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông khắc phục tình 

trạng mất cân bằng bùn cát để hạn chế nguy cơ sạt lở; ngăn chặn, xử lý triệt để 

tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép.  

- Chủ động sắp xếp lại dân cư, di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực 

sạt lở đặc biệt nguy hiểm, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đặc biệt nguy hiểm 

bờ sông, kênh, rạch. 

- Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình xây dựng mới, 

tái cất nhà ở, công trình vi phạm hành lang sông, kênh, rạch để chủ động phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại 

tài sản của Nhân dân và Nhà nước. 

- Quản lý, kiểm soát hoạt động của phương tiện giao thông đường thuỷ, 

bộ (tốc độ phương tiện, trọng tải phù hợp) nhằm giảm thiểu tác động gây sạt lở, 

nhất là trên các tuyến sông, kênh, rạch có kết hợp đường giao thông ở trên. 

b) Giải pháp lâu dài: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của 

người dân, cơ quan, tổ chức về phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

- Trong quá trình lập các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (giao thông, xây dựng, 
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khu đô thị, công nghiệp - thương mại…) của tỉnh và huyện phải có một chương 

quy định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai, sạt lở đối với việc quản lý, vận 

hành và sử dụng công trình. Đồng thời, phải có ý kiến của Văn phòng Thường trực 

Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu Phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt 

thực hiện, đối với công trình thuộc phân cấp quản lý. 

- Rà soát tổng thể các điểm, tuyến kênh, đê bao, sông rạch đánh giá, phân 

loại, xác định các khu vực, vị trí: cần thực hiện công trình xử lý sạt lở bảo vệ công 

trình quan trọng, khu vực cần điều chỉnh tuyến, khu vực phải di dời dân cư, khu 

vực thực hiện các giải pháp phi công trình. 

- Đề xuất các khu vực thực hiện các công trình chỉnh trị dòng chảy sông, 

rạch nhằm giữ ổn định tỷ lệ phân lưu, ổn định dòng chảy, hình thái sông, bờ 

sông tại các khu vực trọng điểm, vùng cửa sông có diễn biến bồi, xói phức tạp. 

Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành việc chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số 

phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông chính, khu vực cửa song, đoạn sông cong 

có diễn biến xói, bồi phức tạp cần chỉnh trị.   

- Rà soát, phân loại đối tượng ở các khu vực cảnh báo sạt lở theo cấp độ 

(đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm và bình thường), đưa vào quy hoạch, kế hoạch 

tỉnh thực hiện sắp xếp lại dân cư, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu 

vực sạt lở bờ sông, kênh, rạch; bố trí tái định cư theo các hình thức tái định cư 

xen ghép hoặc xây dựng khu tái định cư tập trung phù hợp với điều kiện cụ thể 

của địa phương.  

- Tổ chức rà soát xây dựng, lắp đặt hệ thống quan trắc hiện đại, tự động 

4.0 trong việc quan trắc, theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở, lòng dẫn, kết hợp với 

giám sát lũ, ngập lụt, xâm nhập mặn. Trong đó, kết hợp tối đa với hệ thống cơ sở 

hạ tầng hiện có (hệ thống thông tin, truyền thông, khí tượng, thủy văn, hệ thống 

tín hiệu giao thông ở ven sông…) kết nối trực tuyến với Văn phòng Thường trực 

Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với sạt lở và 

hỗ trợ ứng phó với một số loại hình thiên tai khác. Đồng thời, từng bước hoàn 

thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

- Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bảo vệ khu đô thị, khu dân cư 

tập trung đã và đang có nguy cơ sạt lở theo quy hoạch, kế hoạch được cấp thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Nâng cấp năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Văn phòng Thường 

trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh và Văn phòng Thường trực Ban 

Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&TKCN huyện nhằm kịp thời tham mưu Ủy ban nhân 

dân cùng cấp ra quyết định chỉ đạo kịp thời trong phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai theo tinh thần Công văn số 59/TWPCTT ngày 28/5/2020 

của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc triển khai kết 

luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. 
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4. Về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong khắc phục sạt lở: 

- Nghiên cứu vật liệu mới thay thế cát sử dụng trong xây dựng, đề xuất 

các giải pháp thay thế cát san lấp, tiến tới không sử dụng cát để san lấp.  

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong phòng, chống sạt lở 

phù hợp với điều kiện từng khu vực, thân thiện môi trường, giảm chi phí đầu tư; 

ứng dụng các giải pháp trồng cây phù hợp (tràm, tre....) trên mái sông, mái kênh, 

cơ đê để bảo vệ cơ, đường bờ, giảm thiểu sạt lở. 

- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy, bùn 

cát, sụt lún đất đến sạt lở bờ sông trên các hệ thống sông chính. 

- Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước ngầm, suy 

giảm bùn cát đến sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

- Ứng dụng công nghệ mới, tự động trong quan trắc, theo dõi, giám sát, 

đánh giá diễn biến sạt lở, bồi lắng ven sông và ổn định công trình phòng chống 

sạt lở bờ sông. 

- Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tiếp cận, cập 

nhật, nhận chuyển giao các giải pháp khoa học công nghệ mới trong phòng, 

chống sạt lở. 

V. Nguồn lực thực hiện:  

Sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách của địa phương 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp 

hàng năm, đồng thời huy động các nguồn vốn khác để thực hiện (Quỹ Phòng 

chống thiên tai, nguồn vốn xã hội hóa…), trong đó: 

- Nguồn vốn Xã hội hóa được sử dụng để xử lý sạt lở bình thường và sạt 

lở nguy hiểm. 

- Xử lý sạt lở đặc biệt nguy hiểm: 

+ Sạt lở bờ sông thuộc công trình do Trung ương quản lý: đề xuất nguồn 

vốn Trung ương hỗ trợ để xử lý. 

+ Công trình sạt lở do cấp tỉnh quản lý: Sạt lở xảy ra tác động đến lĩnh 

vực thuộc ngành quản lý, thì ngành có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, 

ngành có liên quan tham mưu nguồn kinh phí của cấp tỉnh để xử lý. 

+ Công trình sạt lở do huyện quản lý: Cấp huyện chịu trách nhiệm xử lý, 

sử dụng nguồn kinh phí do cấp huyện quản lý để xử lý. 

VI. Phân công thực hiện chương trình: Theo Phụ lục đính kèm. 

VII. Tổ chức thực hiện:  

Theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, các sở, ban, 

ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo, triển khai phòng, chống sạt lở đối với lĩnh vực quản lý để 

giảm thiểu tác động gây sạt lở bờ sông. 
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Yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được 

giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết lồng ghép 

vào Chương trình công tác, Kế hoạch hàng năm và 05 năm của đơn vị để tổ 

chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này. Đồng thời, báo cáo kết quả 

thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổng hợp) theo định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kịp thời tổng hợp và gửi ý kiến bằng văn bản 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 



PHỤ LỤC 

Phân công thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2030 

 (Kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

Stt Nội dung thực hiện 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

I Công việc thường xuyên    

1 

Tham mưu định hướng công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng 

cao nhận thức của người dân, cộng đồng, các tổ chức và chính 

quyền địa phương trong phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các Sở: TNMT; 

NNPTNT, XD, GTVT 

và UBND huyện, thị 

xã, thành 

Hàng năm 

2 

Rà soát, hỗ trợ địa phương xác định vị trí để tổ chức cắm biển 

cảnh báo tại những khu vực bị sạt lở và khu vực có nguy cơ cao 

xảy ra sạt lở. 

Sở Tài nguyên và MT 
UBND huyện, thị xã, 

thành phố 
Hàng năm 

3 

- Tuyên truyền, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, 

nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, kênh, rạch; khai thác cát, 

sỏi trái phép tránh bị ảnh hưởng do sạt lở và làm gia tăng nguy 

cơ sạt lở. 

- Rà soát, phân loại đối tượng ở các khu vực cảnh báo sạt lở 

theo cấp độ (đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm và bình thường), lập 

kế hoạch và thực hiện di dời nhà ở trên các tuyến hành lang 

sông, kênh, rạch, nhất là các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, 

khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đặc biệt nguy hiểm bờ sông, 

kênh, rạch. 

UBND huyện, thị 

xã, thành phố 

Sở Xây dựng; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Hàng năm 

4 

Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình xây 

dựng mới, tái cất nhà ở, công trình vi phạm hành lang sông, 

kênh, rạch để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sạt lở, 

bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của Nhân 

dân và nhà nước. 

UBND huyện, thị 

xã, thành phố 

Sở Xây dựng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Giao 

thông Vận tải  

Hàng năm 

5 
Lồng ghép nội dung yêu cầu phòng chống thiên tai, sạt lở đối 

với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trong quá trình 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND huyện, thị 

Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ đạo 
Hàng năm 
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Stt Nội dung thực hiện 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

lập các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (giao thông, xây dựng, khu đô 

thị, công nghiệp - thương mại,…) của tỉnh và huyện. 

xã, thành phố ƯPBĐKH-

PCTT&TKCN 

6 

Tổng hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn cho các dự án xây dựng công trình Phòng chống 

sạt lở bờ sông, kênh, rạch; các dự án chỉnh trị ổn định dòng chảy 

trên các sông, cửa sông chính có diễn biến xói lở, bồi lấp phức 

tạp; các dự án Ứng dụng công nghệ mới, tự động trong quan 

trắc, theo dõi, giám sát, đánh giá diễn biến sạt lở, bồi lắng ven 

sông và ổn định công trình phòng chống sạt lở bờ sông. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tài chính; Sở 

NNPTNT; Sở Giao 

thông Vận tải và 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố 

Hàng năm 

7 

Cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, hoàn thiện bản đồ 

nền (Webgis); thường xuyên cập nhật bản đồ hiện trạng công 

trình phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Tổng cục Phòng chống 

thiên tai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

và UBND huyện, thị 

xã, thành phố 

Hàng năm 

II Phân kỳ thực hiện    

1 
Xây dựng tiêu chí ưu tiên xử lý sạt lở đối với các khu vực sạt 

lở đặc biệt nguy hiểm. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường; các sở, ngành 

liên quan và UBND 

huyện, thị xã, thành phố 

Năm 2021-2022 

2 

Rà soát tổng thể các điểm, tuyến kênh, đê bao, sông rạch đánh 

giá, phân loại, xác định các khu vực, vị trí: cần thực hiện công 

trình xử lý sạt lở bảo vệ công trình quang trọng, khu vực cần điều 

chỉnh tuyến, khu vực phải di dời dân cư, khu vực thực hiện các 

giải pháp phi công trình,… 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường; các sở, ngành 

liên quan và UBND 

huyện, thị xã, thành phố 

2021-2022 

3 

Rà soát hoàn chỉnh việc quy định về quản lý, kiểm soát hoạt 

động của phương tiện giao thông đường thuỷ, đường bộ ven 

sông (cắm biển báo tốc độ phương tiện, trọng tải phù hợp…) 

nhằm giảm thiểu tác động gây sạt lở, nhất là các tuyến kênh, 

rạch có kết hợp đường giao thông ở trên. 

Sở Giao thông Vận 

tải 

Sở Tài nguyên Môi 

trường và UBND huyện, 

thị xã, thành phố 

Năm 2021-2023 
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Stt Nội dung thực hiện 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

4 

- Rà soát, ban hành quy định hướng dẫn địa phương về việc 

quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông. 

-Tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể chỉnh trị 

phòng, chống sạt lở đối với các tuyến sông, kênh, rạch để cập 

nhật vào quy hoạch tỉnh.                                                                                                                                                                                                      

Sở Tài nguyên và MT 

Các sở ngành có liên 

quan và UBND huyện, 

thị xã, thành phố. 

Năm 2021-2022 

5 

Tổ chức rà soát xây dựng, lắp đặt hệ thống hiện đại, tự động 

4.0 trong việc quan trắc, theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở, lòng 

dẫn, kết hợp với giám sát lũ, ngập lụt, xâm nhập mặn trong đó 

kết hợp tối đa với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có.  

Sở Tài nguyên và MT 

Đài Khí tượng Thủy văn 

tỉnh AG; UBND huyện, 

thị xã, thành phố 

Năm 2021-2023 

6 
Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ trong phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở ngành có liên quan; 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố. 

Năm 2021-2022 

7 

Tham mưu đưa vào quy hoạch, kế hoạch tỉnh di dời, sắp xếp 

các khu dân, công trình kiến trúc, kho tàng ra ngoài các khu vực 

có nguy cơ sạt lở. 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố 

Năm 2022 – 

2025 và sau năm 

2025 

8 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở 

dữ liệu về hiện trạng dân cư, sạt lở, công trình phòng, chống sạt 

lở và công trình hạ tầng ven sông, nhất là tại các khu vực đang 

sạt lở, có nguy cơ cao sạt lở. 

UBND huyện, thị 

xã, thành phố 

Sở Xây dựng; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2022-2025 

và sau 2025 

9 

Tổng hợp xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về hiện trạng dân 

cư, công trình hạ tầng ven sông, kênh, rạch nhất là tại các khu 

vực đang sạt lở, có nguy cơ cao sạt lở trên toàn tỉnh. 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố 

Năm 2021-2025 

và sau 2025 

10 

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về hiện trạng công trình 

phòng, chống sạt lở nhất là tại các khu vực đang sạt lở, có nguy 

cơ cao sạt lở 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Tổng cục Phòng chống 

thiên tai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

và UBND huyện, thị 

xã, thành phố 

Năm 2021-2025 

và sau 2025 

11 
Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về bùn cát, khai thác cát, 

khai thác nước ngầm, phân vùng rủi ro, lập bản đồ cảnh báo sạt 
Sở Tài nguyên và MT 

Các sở, ngành liên 

quan và UBND huyện, 

Năm 2021 – 

2022 
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Stt Nội dung thực hiện 
Cơ quan chủ trì  

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

 thực hiện 

lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. thị xã, thành phố 

12 

Đề xuất các khu vực thực hiện các công trình chỉnh trị dòng 

chảy sông, rạch nhằm giữ ổn định tỷ lệ phân lưu, ổn định dòng 

chảy, hình thái sông, bờ sông tại các khu vực trọng điểm, vùng 

cửa sông, đoạn song cong có diễn biến bồi, xói phức tạp. 

Sở Tài nguyên và MT 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, 

Sở Xây dựng, Sở Giao 

thông Vận tải và 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố… 

Năm 2021 – 

2022 

13 

- Đề xuất xây dựng công trình, xử lý cấp bách và khắc phục 

hậu quả sạt lở bờ sông, kênh, rạch theo phân cấp quản lý. 

- Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bảo vệ khu đô thị, 

khu dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở theo quy hoạch, kế hoạch 

được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở ngành có liên quan, 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố. 

Năm 2021-2025 

và sau 2025 

14 

- Đề xuất xây dựng công trình, xử lý cấp bách và khắc phục 

hậu quả sạt lở bờ sông, kênh, rạch theo phân cấp quản lý. 

- Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bảo vệ khu đô thị, 

khu dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở theo quy hoạch, kế hoạch 

được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Sở Giao thông vận 

tải 

Sở ngành có liên quan; 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố. 

Năm 2021-2025 

và sau 2025 

15 

Đề xuất xây dựng các khu dân cư phục vụ di dời dân ra khỏi 

những khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông 

theo phân cấp quản lý 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở ngành có liên quan; 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố. 

Năm 2021-2030 

16 

Đề xuất xây dựng các khu dân cư phục vụ di dời dân ra khỏi 

những khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông 

theo phân cấp quản lý 

Sở Xây dựng 

Sở ngành có liên quan; 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố. 

Năm 2021-2030 

17 

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, kết hợp 

với giải pháp truyền thống thân thiện với môi trường, ưu tiên ứng 

dụng công nghệ mới, giá thành hạ, có thể sử dụng nhiều lần, dễ 

thi công 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ngành liên 

quan và UBND huyện, 

thị xã, thành phố 

Năm 2021 -2025 

và sau năm 2025 
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