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BÁO CÁO 

Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp ứng phó với hiện tượng sụt lún đất 

trên địa bàn huyện Cam Lộ 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1815/UBND-NN ngày 

26/4/2019 và số 2753/UBND-NN ngày 23/6/2020 về việc tham mưu giải pháp 

xử lý sụt lún đất trên địa bàn huyện Cam Lộ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ 

trì, phối hợp với UBND huyện Cam Lộ, Sở Tài Nguyên và Môi trường và các 

cơ quan, đơn vị liên quan để thu thập các thông tin, tài liệu liên quan từ năm 

2006 đến nay. Trên cơ sở các tài liệu; kết quả kiểm tra, đánh giá thực địa và báo 

cáo, đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT kính 

báo cáo và đề xuất UBND tỉnh như sau: 

1. Tình hình sụt lún đất trên địa bàn huyện Cam Lộ từ năm 2006 đến nay 

- Năm 2006, sụt lún đất xảy trên địa bàn thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền từ 

ngày (18/02- 10/3) đã làm nứt, vỡ hơn 60 nhà dân và một số công trình xây 

dựng.  Qua kiểm tra xác định được 52 hố sụt đất lớn nhỏ, phân bố thành một dải 

có chiều rộng (150  200)m, chiều dài 300m, đường kính hố sụt lớn nhất 25m, 

nhỏ nhất 0,2m, độ sâu trung bình (4  5)m. 

- Từ năm 2007 đến năm 2018 hiện tượng sụt lún đất vẫn tiếp tục diễn ra tại 

một số khu vực thuộc phía Tây thôn Tân Mỹ và phía Đông thôn Tân Mỹ, xã 

Cam Thành. Các hố sụt có đường kính từ (2  4)m, độ sâu (5  7)m. 

- Ngày 04/4/2019, tại khu vực Cơn Đèn (giữa ruộng lúa) thuộc thôn Quật 

Xá, xã Cam Thành xảy ra 01 hố sụt lún đất, đường kính rộng 5,0m, sâu 4,0m. 

- Bên cạnh đó, hiện tượng sạt lở bờ sông đang tiếp tục diễn ra tại một số 

khu vực dọc 02 bờ sông Hiếu đoạn qua các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam 

Thủy và thị trấn Cam Lộ. 

Hiện tượng sụt lún đất trên địa bàn huyện Cam Lộ từ năm 2006 đến nay đã 

gây ra một số thiệt hại về tài sản, đất sản xuất, công trình xây dựng, đe dọa đến 

an toàn tính mạng của người dân; đồng thời gây tâm lý hoang mang, bất ổn 

trong cộng đồng, khó khăn trong vấn đề ổn định đời sống lâu dài và phát triển 

sản xuất. 

2. Về “Báo cáo khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định rõ 

nguyên nhân sụt lở đất và xác định các diện tích có nguy cơ sụt lún đất; đề 

xuất biện pháp phòng tránh nhằm ngăn chặn sự cố gây thiệt hại có thể xảy 

ra tại các vùng dọc Quốc lộ 9 và dọc sông Hiếu” được lập năm 2006 

Hồ sơ“Báo cáo khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định rõ nguyên 

nhân sụt lở đất và xác định các diện tích có nguy cơ sụt lún đất; đề xuất biện 
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pháp phòng tránh nhằm ngăn chặn sự cố gây thiệt hại có thể xảy ra tại các vùng 

dọc Quốc lộ 9 và dọc sông Hiếu” do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ và Liên 

đoàn Vật lý Địa chất thực hiện năm 2006. Khu vực nghiên cứu có diện tích 

25km
2
, gồm khu vực dân cư dọc theo 2 bờ sông Hiếu và Quốc lộ 9 đoạn từ xã 

Cam Tuyền đến tiếp giáp thành phố Đông Hà. 

Theo kết quả báo cáo đã đưa ra nguyên nhân sụt lún, khoanh vùng nguy 

hiểm như sau: 

2.1. Về nguyên nhân sụt lún 

Hiện tượng sụt đất trên địa bàn huyện Cam Lộ có nguyên nhân kết hợp của 

nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu do các yếu tố tự nhiên gây ra: 

- Về cấu trúc địa chất. 

Vùng Cam Lộ có lớp phủ Đệ Tứ mỏng (<16m, phổ biến 6  9m), thành 

phần trầm tích chủ yếu là cát, cát pha sét kết cấu yếu, dễ bị rửa trôi bởi tác động 

của dòng nước. Dưới trầm tích Đệ Tứ là đá vôi, đá vôi dolomit hệ tầng Cù Bai 

chịu ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo nên bị nứt nẻ, dập vỡ mạnh. Do nằm 

trong đới hoạt động của nước ngầm, nước mặt nên đá hệ tầng Cù Bai phát triển 

hang hốc karst. 

- Về đặc điểm địa chất thuỷ văn. 

Do đá vôi nằm trong đới hoạt động của nước mặt, nuớc ngầm nên phát 

triển karst hoá mạnh, hình thành các hang hốc quy mô khác nhau. Quá trình 

karst hoá phát triển làm cho nước mặt, nước ngầm ngày càng có quan hệ động 

thái mật thiết với nhau và thúc đẩy quá trình karst hoá diễn ra nhanh hơn. Do 

nước mặt và nước ngầm có quan hệ mật thiết với nhau nên những khu vực đá 

vôi dập vỡ nằm gần sông suối sẽ có mức độ phát triển karst hoá mạnh nhất. 

- Về đặc điểm địa hình. 

Vùng Cam Lộ có địa hình dạng lòng chảo thu nước của 2 sườn đồi núi phía 

Bắc, phía Nam và sườn núi cao phía Tây nên thường bị lũ lụt vào mùa mưa. 

Nước ngập bóc mòn giảm bề dày trầm tích và rửa sét dẫn đến kết cấu đất ngày 

càng kém bền vững đồng thời đẩy nhanh quá trình karst hoá đá gốc.  

- Về các hoạt động xây dựng, khai thác cát, sỏi lòng sông 

Việc xây dựng một số tuyến đường giao thông (đường Hồ Chí Minh, 

đường 71...) đã làm giảm khả năng thoát lũ, gây ngập lụt một số khu vực. Bên 

cạnh đó hoạt động khai thác cát lòng sông làm giảm bề dày trầm tích, hạ thấp 

mực nước sông khu vực thượng nguồn. Những hiện tượng này đã làm thay đổi 

đáng kể động thái nước mặt và nước ngầm trong khu vực và làm cho tầng trầm 

tích Đệ Tứ ngày càng yếu hơn và quá trình karst hoá đá gốc xảy ra mạnh hơn. 

- Về hiện tượng thời tiết bất thường 

Khi có mưa to bất thường sẽ xảy ra lũ quét (nước suối, sông lên cao rất 

nhanh và rút nhanh), tầng trầm tích Đệ Tứ sẽ bị thấm, ngấm nước và mềm bở, 

dẫn đến dễ bị sụt lở. Khi nước rút nhanh kéo theo mực nước ngầm hạ thấp đột 
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ngột làm các hang karst thoát hết nước, trở nên rỗng, tầng đất phía trên yếu 

không chịu được tự trọng và lực tải nên bị sụt. Nếu hạn hán lâu ngày, nước mặt 

hạ thấp và mực nước ngầm cũng hạ thấp theo, dẫn đến nước trong các hang 

karst cạn kiệt, hang rỗng và tầng đất phía trên nếu không chịu được tải cũng bị 

sụt xuống. 

2.2. Khoanh vùng nguy hiểm 

- Diện tích đã sụt đất hoặc có nguy cơ sụt đất quy mô trung bình đến lớn, 

nguy hiểm (cấp A): 

TT Khu vực Địa điểm 
Diện tích 

(m
2
) 

Số nhà 

ảnh hưởng 

1 Trung tâm Tân Hiệp 
Thôn Tân Hiệp, xã Cam 

Tuyền, huyện Cam Lộ 
117.300 78 

2 Tây bắc Hậu Viên 
Thôn Hậu Viên, thị trấn 

Cam Lộ 
78.010 11 

 Cộng  195.310 89 

- Diện tích đã sụt đất quy mô nhỏ và có nguy cơ sụt đất ít nguy hiểm (cấp B): 

TT Khu vực Địa điểm Diện tích (m
2
) Ghi chú 

1 Tây Tân Mỹ Thôn Tân Mỹ, xã Cam 

Thành, huyện Cam Lộ 

45.780  

2 Đông Tân Mỹ 49.920  

3 Hậu Viên Thị trấn Cam Lộ 300.700  

4 Vĩnh An Thôn Vĩnh An, trấn Cam Lộ 64.730  

5 Trạm Y tế cũ 
Thôn Thiết Tràng, thị trấn 

Cam Lộ 
49.000  

 Cộng  510.130  

- Diện tích tiềm ẩn sụt đất quy mô nhỏ, không nguy hiểm (cấp C): 

TT Khu vực Địa điểm Diện tích (m
2
) Ghi chú 

1 
Nam Động Mối-

Đậu Bình 2 

xã Cam Tuyền, huyện 

Cam Lộ 
73.500 

Không 

có nhà 

2 Tân Mỹ 
Thôn Tân Mỹ, xã Cam 

Thành, huyện Cam Lộ 
807.600 

 

3 
Thượng Viên - 

Trung Viên 

Thị trấn Cam Lộ 
565.900 

 

4 
Thôn Thiết 

Tràng 

Thôn Thiết Tràng, thị trấn 

Cam Lộ 
491.000 

 

 Cộng  1.942.700  

3. Đánh giá hiệu quả dự án “Di dời dân cư ra khỏi vùng sụt lún đất 

thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ” 

3.1. Khái quát dự án 

- Dự án “Di dời dân cư ra khỏi vùng sụt lún đất thôn Tân Hiệp, xã Cam 

Tuyền, huyện Cam Lộ” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1143/QĐ-

UBND ngày 21/6/2006. 
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- Mục tiêu của dự án: Di dời 171 hộ dân (928 nhân khẩu) thuộc thôn Tân 

Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ ra khỏi vùng sụt lún đất đến khu tái định 

cư, nhanh chóng ổn định cuộc sống; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo 

nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ để nhân dân yên tâm sinh sống, phát 

triển sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 

- Quy mô dự án: Tổng diện tích tự nhiên 71ha, trong đó đất đưa vào quy 

hoạch dự án là 54,89ha. 

- Nguồn vốn đầu tư: 26,524 tỷ đồng (trong đó: ngân sách trung ương: 

13,516 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 3,164 tỷ đồng; nhân dân đóng góp: 5,502 

tỷ đồng; vốn khác: 4,340 tỷ đồng). 

- Tổ chức thực hiên: Chi cục Di dân phát triển vùng kinh tế mới (hiện nay 

là Chi cục Phát triển Nông thôn) làm chủ đầu tư giúp UBND tỉnh và Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện. 

3.2. Kết quả thực hiện 

- Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Đã đầu tư xây dựng một số hạng mục công 

trình thiết yếu phục vụ dân sinh và phục vụ sản xuất, cụ thể: 

+ Đền bù, giải phóng mặt bằng: 24,28ha 

+ Rà phá bom mìn: 24,28ha 

+ San lấp mặt bằng: 24,28ha 

+ Xây dựng đường giao thông nội vùng: 7,95km 

+ Xây dựng trường mầm non: 220m
2
 

+ Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt (giếng khoan, bể chứa, đài cấp 

nước, tuyến ống) 

+ Xây dựng hệ thống điện phục vụ dân sinh (trạm biến áp, đường dây 

22KV, 0,4KV) 

- Quy hoạch, phân lô hoàn chỉnh: 171 hộ 

- Về sắp xếp, bố trí dân cư: Đã di dời, ổn định được 143 hộ dân cư trong 

vùng nguy hiểm (cấp độ A) đến định cư tại vùng dự án. 

- Về tổ chức phát triển sản xuất: Các hộ dân chủ yếu sản xuất tại nơi ở cũ 

(cách khu tái định cư 2,0km), tận dụng đất sản xuất đã được chính quyền cấp 

trước đây, gồm: 29ha đất lúa, hoa màu; 15ha đất thổ cư, đất vườn. Bên cạnh đó, 

đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Đường 9 giao cho các hộ sản xuất, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng với diện tích 

bình quân 1,0ha/hộ. 

- Về nguồn vốn đầu tư: Tổng nguồn vốn đầu tư từ năm (2006-2009) đạt 

20,053 tỷ đồng (trong đó: ngân sách trung ương: 13,595 tỷ đồng; ngân sách địa 

phương: 2,463 tỷ đồng; nhân dân đóng góp: 1,745 tỷ đồng; vốn khác: 2,250 tỷ 

đồng). 
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3.3. Đánh giá hiệu quả dự án 

Dự án triển khai cơ bản đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đến nay đã 

di dời hoàn thành 143 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm (cấp độ A) đến khu 

tái định cư an toàn. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được xây dựng đảm bảo phục vụ 

dân sinh. Các hộ dân đã đồng tình, ủng hộ và tự nguyện di dời đến khu tái định 

cư, sau khi đến nơi ở mới đã ổn định đời sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu 

nhập. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, bố trí dân cư theo quy hoạch đã làm thay đổi 

diện mạo nông thôn, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng 

cao đời sống văn hóa, tinh thần, cải thiện môi trường, vệ sinh nông thôn tại địa 

phương. 

4. Kiến nghị, đề xuất: 

Hiện tượng sụt lún đất đã và đang tiếp tục diễn ra trên địa bàn huyện Cam 

Lộ với tính chất, quy mô phức tạp, khó lường, mức độ ảnh hưởng ngày càng gia 

tăng. Trong các nguyên nhân gây ra sụt lún đất có cả yếu tố khách quan (địa 

chất, địa hình, thủy văn, thời tiết bất thường...) và yếu tố chủ quan (hoạt động 

xây dựng công trình, khai thác cát, sỏi; khai thác nước mặt, nước ngầm...). Qua 

theo dõi, một số cơ sở dữ liệu liệu liên quan trong báo cáo do Liên đoàn Địa chất 

Bắc Trung Bộ và Liên đoàn Vật lý Địa chất khảo sát, nghiên cứu từ năm 2006, 

qua thời gian thực hiện khá dài, đến nay đã có nhiều thay đổi. 

Để có cơ sở đề xuất các giải pháp tổng thể, lâu dài nhằm khắc phục, chủ 

động ứng phó với tình trạng sụt lún đất trên địa bàn huyện Cam Lộ phù hợp với 

tình hình mới hiện nay, kính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đề tài “Điều tra, 

khảo sát, nghiên cứu bổ sung và xây dựng giải pháp tổng thể ứng phó với tình 

trạng sụt lún đất trên địa bàn huyện Cam Lộ”. Trong đó, tập trung thực hiện các 

nội dung chính như sau: 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, diễn biến sụt lún đất từ 

năm 2006 đến nay; khảo sát, đánh giá bổ sung các yếu tố về địa chất, thủy văn 

trên địa bàn (trong đó có các khu vực chưa được Liên đoàn Địa chất Bắc Trung 

Bộ và Liên đoàn Vật lý Địa chất nghiên cứu, khảo sát); 

- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động của 

các yếu tố chủ quan (hoạt động xây dựng công trình, khai thác cát, sỏi...) đến 

hiện tượng sụt lún đất; đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động. 

- Lập bản đồ, khoanh vùng chi tiết các khu vực cảnh báo nguy cơ sụt lún 

theo cấp độ nguy hiểm; khoanh vùng các khu vực dân cư cần phải di dời; 

khuyến nghị và cảnh báo về quy mô cho phép xây dựng các công trình cơ sở hạ 

tầng đảm bảo an toàn. 

- Điều tra, khảo sát tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội trong khu vực cảnh 

báo sụt lún; đánh giá các khu vực đã tiến hành di dời trước đây; nghiên cứu, lập 

quy hoạch chi tiết các khu tái định cư phục vụ di dời dân cư đảm bảo phù hợp 

với định hướng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; đề xuất các chính sách 

hiệu quả hỗ trợ di dời dân cư. 
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- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng (nhà 

ở, giao thông, thủy lợi, trụ sở...), quy hoạch tổng thể và quy hoạch chuyên ngành 

liên quan trên địa bàn nhằm chủ động ứng phó nguy cơ sụt lún đất. 

Trước mắt, kính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính nghiên cứu, tham mưu bố trí khoản kinh phí khoảng 100 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách để Sở Nông nghiệp và PTNT có cơ sở tổ chức lập đề cương, 

nhiệm vụ và dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước 

tiếp theo đảm bảo quy định hiện hành. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định ./. 
Nơi nhận:               
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cam Lộ; 

- Chi cục Thuỷ lợi; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Lưu VT, KHTC, QLCT. 

                                                                                  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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