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 ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH VĨNH LONG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:2354/QĐ-UBND                    Vĩnh Long, ngày   16   tháng  9  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố tình huống khẩn cấp thuộc dự án Kè chống sạt lở 

bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu cù lao An Bình đến bến phà An Bình), 

xã An Bình, huyện Long Hồ và dự án kè chống sạt lở bờ sông Măng Thít 

- khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ bến phà An Thới 

đến chân cầu Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương,  ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai, ngày 19/6/2013;  

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ 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 sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ 

về    ho ch đầu tư công trung h n và h ng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 

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

và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ ch  đặc thù trong quản 

lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đo n 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy 

định chi ti t thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quy t định số 01/2011/QĐ-TTg, ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành quy ch  xử lý s t lở bờ sông, bờ biển; 

Căn cứ Quy t định số 44/2014/QĐ-TTg, ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chi ti t về cấp độ rủi ro thiên tai; 

Thực hiện  Công văn số 6520/BKHĐT-KTNN, ngày10/9/2019 của Bộ    ho ch 

và Đầu tư về việc rà soát các danh mục s t lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm 

vùng Đồng b ng sông Cửu Long; 

Căn cứ Quy t định số 2037/QĐ-UBND, ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên 

tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

Xét Tờ trình số 12/TTr-PCTT&TKCN, ngày 12/9/2019 của Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và Tìm  i m cứu n n tỉnh về việc công bố s t lở nguy hiểm  hẩn cấp 

bờ sông Tiền,  sông Cổ Chiên thuộc  hu vực xã An Bình, huyện Long Hồ (đo n từ b n 

phà An Bình đ n R ch Cây Còng - giáp xã Đồng Phú) và bờ sông Măng Thít thuộc 
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 hu 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đo n từ b n phà An Thới (phà Trà Ôn) đ n 

chân cầu Trà Ôn), 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố tình huống  hẩn cấp thuộc: dự án Kè chống s t lở bờ sông Cổ 

Chiên (đo n từ đầu cù lao An Bình đ n b n phà An Bình), xã An Bình, huyện Long 

Hồ và dự án  è chống s t lở bờ sông Măng Thít - khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện 

Trà Ôn (đo n từ b n phà An Thới đ n chân cầu Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long. 

Mức độ s t lở: mức độ s t lở nguy hiểm. 

Điều 2.  Căn cứ vào Điều 1 của Quy t định này, giao Giao Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 

Tìm  i m cứu n n tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ và huyện Trà Ôn triển  hai các giải pháp phi 

công trình và công trình nh m h n ch  thiệt h i về người và tài sản cho người dân  hu 

vực thuộc dự án Kè chống s t lở bờ sông Cổ Chiên (đo n từ đầu cù lao An Bình đ n 

b n phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ và dự án  è chống s t lở bờ sông 

Măng Thít - khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đo n từ b n phà An Thới 

đ n chân cầu Trà Ôn) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

 Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, K  ho ch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm  i m cứu n n tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Long Hồ và Trà Ôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình (huyện 

Long Hồ) và thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn); Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quy t định này.  

Quy t định này có hiệu lực  ể từ ngày  ý ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT và PCT UBND tỉnh;  

- CVP, PCVP UBND tỉnh;  

- Phòng: KTN, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, 4.11.05. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 
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