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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư  

về việc xử lý sạt lở Quốc lộ 91 trên địa bàn xã Bình Mỹ huyện Châu Phú, 
tỉnh An Giang (sau khi xảy ra sạt trượt rạng sáng ngày 01/8/2019) 
 
Ngày 27 tháng 7 năm 2019, trên Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra vết nứt ảnh hưởng trực tiếp đến Quốc lộ 91. 
Rạng sáng ngày 01/8/2019, lúc khoảng 00h 38 phút toàn bộ khối đất nằm trong 
vết nứt đã sạt trượt xuống sông. 

Sau khi khảo sát thực địa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh 
Thư đã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Khu vực sạt lở đã hình thành cung trượt nên dự báo diễn biến rất phức 
tạp, khả năng sẽ tiếp tục sạt lở là rất cao, do đó phải triển khai ngay các biện 
pháp an toàn để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trong khu vực bị ảnh 
hưởng là ưu tiên hàng đầu, cụ thể cần triển khai ngay các công việc như sau: 

1. Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông và Tư vấn (ADICO): 
- Khảo sát lại địa hình đáy sông, xác định lại khối lượng, tập trung hoàn 

chỉnh hồ sơ thiết kế; 
- Bố trí tiếp tục triển khai xử lý khẩn cấp theo hồ sơ thiết kế. 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định hành lang an toàn, lắp đặt biển 

báo, xác định vị trí chốt chặn. 
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông, điện lực, viễn thông di dời các trụ, cáp trong khu vực sạt lở (theo 
khoanh vùng của Sở Tài nguyên và Môi trường) ra vị trí an toàn. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thực hiện các nội dung sau: 

- Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ di dời, huyện tổng hợp gửi danh sách cho Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Lập đường dân sinh đảm bảo cho việc đi lại của người dân trong khu 
vực. Trước mắt  tiến hành di dời đồ đạc. 

- Theo báo cáo tổng công có 68 hộ nằm trong khu vực sạt lở:  
+ Trước mắt có 25 hộ ảnh hưởng cần di dời trước: 11 hộ đã di dời ra phía 

sau nhà, còn 11 hộ nghèo chưa có phương án sẽ di dời tạm và sẽ bố trí nền nếu 
tiếp tục sạt lở. Tiếp tục vận động 03 hộ còn lại. 

+ 23 hộ còn lại nếu sạt lở sâu hơn sẽ bị ảnh hưởng. 
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- Về chính sách Tái định cư: hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/hộ nếu hộ 
có đất, tự lo nền tái định cư; không quá 20 triệu đồng/hộ nếu thực hiện bố trí nền 
tái định cư. Về lâu dài huyện Châu Phú xây dựng một khu dân cư để bố trí tái 
định cư. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết và tổ chức 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 
- Các Sở: XD, GTVT, TNMT, NNPTNT, 
  Sở TC, KHĐT, Sở TTTT; 
- Điện lực AG, Viễn Thông AG, Viettel AG; 
- UBND huyện Châu Phú; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 
- BQLDA ĐTXD Công trình Giao thông; 
- Công ty CP TV và ĐTPT An Giang (ADICO); 
- Lưu: VT. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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