12,5 tỷ đồng thực hiện kè khẩn cấp
chống xâm thực bờ biển Cửa Đại (Quảng Nam)
Mặc dù, chính quyền TP. Hội An và tỉnh Quảng Nam đã bỏ ra cả trăm tỷ đồng để tạo bãi
giữ bờ, tuy nhiên chỉ qua một đợt mưa bão, bờ biển Cửa Đại lại bị sóng biển đánh tan tành.
Bao công sức, tiền của đầu tư không mang lại kết quả như mong muốn.

Ngay trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, hàng trăm mét bờ kè mềm đã bị sóng biển đánh
hư hỏng, gây sạt lở

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 3085/QĐ-UBND, cấp 12,5 tỷ đồng từ nguồn
ngân sách Trung ương, hỗ trợ cho UBND thành phố Hội An để thanh toán khối lượng và
đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại”, đoạn
từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc.
Hơn 3 năm trở lại đây, bờ biển Cửa Đại, Hội An của tỉnh Quảng Nam bị biển xâm thực
nghiêm trọng và ngày càng diễn biến phức tạp. Hơn 1.100m bờ kè biển được liên tục gia
cố hàng năm bằng các giải pháp kỹ thuật như: dùng túi địa hay cừ Larsen, mỏ hàn chữ T

Bờ kè cứng bằng bê tông cũng bị sóng biển đánh gây hư hỏng nghiêm trọng ở nhiều vị trí

Một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển được đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng
đã bị sạt lở nghiêm trọng

đã bị sóng biển cuốn phăng, ngay cả bờ kè cứng bằng bê tông cũng đã bị sóng biển đánh
hư hại nghiêm trọng.
Các chuyên gia đều nhận định, với tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại diễn biến phức tạp như
hiện nay, nếu không khẩn trương có giải pháp tổng thể căn cơ, thì nguy cơ cả tuyến đường
Âu Cơ đi cảng Cửa Đại, cũng như hạ tầng và khu dân cư ven biển sẽ bị sóng biển đánh
sụp, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các doanh nghiệp kinh doanh du
lịch ven biển.
Hiện, một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển được đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng
đã bỏ hoang nhiều năm nay do bị sạt lở nghiêm trọng. Một số chủ khách sạn ven biển ở
phía Bắc Cửa Đại đã phải bỏ ra số tiền lớn tự làm kè bê tông chắn sóng, nhưng vẫn mong
manh trước sự hung hãn của những con sóng dữ mỗi khi có mưa bão, áp thấp.

Một số chủ khách sạn ven biển phía Bắc Cửa Đại đã phải bỏ ra số tiền lớn
tự làm kè bê tông chắn sóng chống sạt lở
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