
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:  57  /BC-UBND
Về việc khắc phục sự cố sạt lở 
tuyến bờ vùng Tân Lập KDC 

Kênh Giang, phường Văn Đức

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Văn Đức, ngày  04  tháng   8  năm 2022

Kính gửi: 
- UBND thành phố Chí Linh;

                           - Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Chí Linh;
                - Phòng Kinh tế thành phố Chí Linh;

Căn cứ tình hình thực tế về việc sạt lở tuyến bờ vùng Tân Lập KDC Kênh 
Giang, phường Văn Đức.

Ngày 20/7/2022 UBND phường, Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường 
tiến hành kiểm tra tuyến bờ vùng Tân Lập KDC Kênh Giang phát hiện thấy việc 
sạt lở tuyến bờ vùng. UBND phường đã giao cho KDC Kênh Giang và 
HTXDVNN Kênh Giang theo dõi chặt chẽ và có biện pháp an toàn tại khu vực 
bị sạt lở.

Ngày 28/7/2022 UBND phường, Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường 
phối hợp cơ sở KDC Kênh Giang và HTXDVNN Kênh Giang tổ chức việc khắc 
phục điểm sạt lở tuyến bờ vùng như sau:  

1. Nguyên nhân sạt lở: Được người dân cho biết là do hút cát từ năm 
2015-2016 đã dẫn đến việc sạt lở cho đến nay, khi mực nước sông dâng cao việc 
sạt lở càng ngày càng sạt lở thêm vào tuyến bờ vùng với chiều dài 40 m.  

2. Mức ảnh hưởng.
- Tại điểm sạt lở: Chiều dài 40 m, rộng khoảng 1,5 m,  đang bị sạt lở làm 

ảnh hưởng tới tuyến bờ vùng.
3. Biện pháp khắc phục.
 - UBND phường giao cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường phối hợp 

cơ sở KDC Kênh Giang và HTXDVNN Kênh Giang, chuẩn bị các trang thiết bị 
dụng cụ, phương tiện máy móc để khắc phục sự cố.

- Về máy Móc.
+ 1 máy xúc, 2 ô tô tải.
- Về vật liệu.
+ Cát, đất 1500 m3. 
- Về dụng cụ trang thiết bị.
+ Bao bì 1000 cái, cọc tre 300 chiếc, dây thép 10kg, bạt chắn cát 50 m, 

búa 2 cái, quốc sẻng 10 cái,  .  
- Về nhân lực con người là 28 người.



+ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích của phường là 
15 người. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và nhân dân KDC Kênh Giang 13 
người.

- Đến nay UBND phường đã khắc phục được điểm sạt lở với chiều dài là 
40m  của tuyến bờ vùng  xóm Tân Lập KDC Kênh Giang, phường Văn Đức.

- Về Kinh phí khắc phục điểm sạt lở tuyến bờ Vùng:
+ Thuê 1 máy múc 10 giờ x 350.000đ/1giờ  = 3.500.000đ  
+ Thuê  2 ô tô chở đất, cát                           = 2.000.000đ   
+ Mua cọc tre 300 cọc x 15.000đ/1cọc        = 4.500.000đ
+ Mua dây thép buộc 10kg x 20.000đ/1kg  =      200.000đ
+ Mua bạt phủ chắn cát 50m x 6.000/1m   =       300.000đ.
                                         Tổng cộng        =  10.500.000đ

(Bằng chữ: Mười triệu năn trăm nghìn đồng)
Vậy UBND phường Văn Đức Báo cáo UBND thành phố, Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN thành phố, Phòng kinh tế thành phố Chí Linh nắm được chỉ 
đạo./.

Nơi nhận:                                                         TM. ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG
- UBND thành phố Chí Linh;                                                                CHỦ TỊCH
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố; 
- Phòng Kinh tế thành phố Chí Linh;
- Lưu VP.

                                                                              Dương Văn Chiên
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