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Số: 1218/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 2 4 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm
trên địa bàn huyện Ke Sách, tỉnh Sóc Trăng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đối, bo sung một số điểu của Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật phòng, chổng thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định sổ 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
quy định chỉ tiết thỉ hành một so điều của Luật phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định sơ 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng
chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển;
Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chỉ tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;
Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chổng thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng (Công văn sổ 44/BCH-PCTT ngày 18/5/2021),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm trên địa
bàn huyện Ke Sách, cụ thể như sau:
1. Tại bờ sông Rạch Phụng An từ ủy ban nhân dân xã An Mỹ - cầu Sập
(trong đó, có đoạn sạt lở dài khoảng 205 m trước ủy ban nhân dân xã An Mỹ),
xã An Mỹ, huyện Kế Sách.
2. Tại các cồn trên sông Hậu: Khu vực cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ; cồn
An Tấn và An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách.
Điều 2.
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thường xuyên
cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khấn cấp sạt lở
để theo dõi, chỉ đạo, xử lý kịp thời.
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2. ủ y ban nhân dân huyện Kế Sách có trách nhiệm
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài
nguyên và Môi trường triển khai cắm biển cảnh báo, khoanh vùng sạt lở bờ sông
để cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.
- Chủ trì, phối họp các sở, ngành liên quan khẩn trương lựa chọn đơn vị tư
vấn, tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, trình cấp quyết định đầu tư thẩm
định và phê duyệt phương án; huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo
quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến tình trạng sạt lở bờ sông, khu vực sạt lở nguy
hiếm và khu vực có nguy cơ sạt lở; vận động nhân dân di dời đến nơi ở khác
(đối với các nhà có nguy cơ sập, lún), đối với các nhà liền kề thì khẩn trương di
dời vật dụng, không để người già và trẻ em ngủ lại vào ban đêm.
- Khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn tính
mạng của nhân dân, chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư,
phương tiện để hỗ trợ nhân dân di dời và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.
- Phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh,
Chi cục Phát triển nông thôn để hồ trợ chính sách cho các hộ bị sạt lở, phải di
dời nhà ở theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi mọi diễn biến, nắm bắt tình hình, kịp thời tổng
họp đầy đủ thông tin, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) để kịp thời xử lý các tình
huống cấp bách.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng kịp thời đưa
tin, viết bài cảnh báo tình trạng sạt lở bờ sông nguy hiểm để người dân biết, chủ
động phòng tránh.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch ủy ban
nhân dân huyện Ke Sách, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan
căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký;fjNơi nhận:
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Điều 3 ;
- BCĐ TW về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
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