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BÁO CÁO 

Cập nhật cơ sở dữ liệu phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Tổng cục Phòng, chống thiên tai. 

Thực hiện Công văn số 911/PCTT-KSAT ngày 12/9/2019 của Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai về việc cập nhật cơ sở dữ liệu phòng chống sạt lở bờ 

sông, bờ biển; sau khi rà soát số liệu, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo 

các nội dung như sau: 

1. Các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển hiện có trên địa bàn 

tỉnh. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành 

trung ương, các tổ chức Quốc tế, cùng với sự nỗ lực của tỉnh và một phần đóng 

góp của nhân dân đã đầu tư xây dựng được hơn 47km chiều dài các tuyến kè bảo 

vệ bờ sông, biển tại các khu vực cấp bách, nguy hiểm. Các tuyến kè được đầu tư 

đã phát huy hiệu quả thiết thực, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà 

nước và nhân dân, góp phần ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa phương. 

Hiện nay, các tuyến kè cơ bản ổn định, bên cạnh đó có một số tuyến được 

đầu tư xây dựng lâu năm đã bị hư hỏng, xuống cấp cần phải tu bổ, sửa chữa đảm 

bảo an toàn. 

(Chi tiết hiện trạng các tuyến kè có phụ lục 01 kèm theo) 

2. Các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh 

Tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây các cơn bão, ATNĐ, mưa lớn, 

lũ... xảy ra với tần suất và cường độ lớn hơn trước đã gây sạt lở nghiêm trọng 

dọc các hệ thống sông và cuốn trôi nhiều khu vực dọc bờ biển. Đặc biệt, hiện 

tượng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra tại nhiều địa phương với diễn biến hết sức 

phức tạp, tốc độ xói lở nhanh và hướng sạt lở thường xuyên thay đổi.  

Qua rà soát, đến năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 125km chiều dài 

sạt lở bờ sông, bờ biển chưa được xây dựng các tuyến kè chống sạt lở, trong đó 

có hơn 19km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, 70km sạt lở nguy hiểm. 

(Chi tiết hiện trạng các khu vực sạt lở có phụ lục 02 kèm theo) 

Về nội dung cập nhật số liệu các tuyến kè, các khu vực sạt lở lên phần mềm 

Google Earth phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia: 

- Trên cơ sở danh mục các tuyến kè đã được đầu tư xây dựng (44 tuyến, 

47km chiều dài) và các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển (74 khu vực, 125km 

chiều dài) phân bố trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, việc thực 

hiện điều tra, cập nhật hiện trạng, hình ảnh, video, tọa độ tại các vị trí nêu trên 

cần bố trí thời gian tương đối lớn. Đặc biệt, hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa lũ, 
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mực nước trên các sông lên cao gây khó khăn trong quá trình đi lại, đánh giá 

hiện trạng, đồng thời các hình ảnh, video không thể hiện chính xác, rõ ràng về 

mức độ sạt lở (độ sâu, chiều rộng sạt lở, các khu vực hàm ếch ăn sâu vào bờ 

sông...). Do đó, trước mắt Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện cập nhật về hình 

ảnh và thể hiện vị trí tại một số khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên bản đồ 

Google Earth. Bên cạnh đó, năm 2019  Sở đã giao Chi cục Thủy lợi tổ chức điều 

tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, đê điều, các tuyến kè 

sông, kè biển và các khu vực sạt lở trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trong 

năm 2020. Sau khi có báo cáo kết quả điều tra, rà soát, Sở sẽ chỉ đạo cập nhật 

đầy đủ nội dung số liệu các tuyến kè, các khu vực sạt lở lên phần mềm Google 

Earth đảm bảo theo yêu cầu của Tổng cục Phòng, chống thiên tai. 

3. Kiến nghị, đề xuất. 

Quảng Trị là một trong những tỉnh thuộc khu vực duyên hải Miền Trung 

hàng năm phải chịu tác động và thiệt hại từ bão, lũ lụt lớn nhất cả nước. Mức độ 

ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống kinh tế - xã hội ngày càng nghiêm trọng, 

việc đầu tư xây dựng các công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển nhằm 

đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, chủ động ứng 

phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, 

góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp là nhiệm 

vụ thiết thực và cấp bách. 

Đồng thời, nhằm chủ động ứng phó với vấn đề sạt lở đảm bảo an toàn lâu 

dài, hiệu quả, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thiên tai 

ngày một gia tăng cực đoan, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-

UBND ngày 05/10/2018 phê duyệt Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ 

biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-

2020, định hướng đến năm 2030”. Để triển khai đề án, cần nhu cầu tương đối 

lớn về nguồn vốn, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, 

kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, xem xét, báo cáo trung ương 

hỗ trợ nguồn kinh phí: 990 tỷ đồng để tập trung xử lý các trọng điểm xung yếu 

trong năm (2019-2020) và các năm tiếp theo như sau: 

 (1) Đầu tư xử lý khẩn cấp tại các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt 

nguy hiểm trong năm (2019-2020): 273 tỷ đồng. 

(2) Đầu tư xử lý tại các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển nguy hiểm giai 

đoạn (2021-2030): 717 tỷ đồng. 

(Chi tiết có phụ lục 02 kèm theo) 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Tổng cục Phòng, 

chống thiên tai quan tâm, xem xét tổng hợp./. 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi cục Thủy lợi;              
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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