
U BAN NHAN DAN 
HUYN XUAN TR1JNG 

S& /UBND-NN 
V/v tang cung cong tác quán 1 nba nisâc Xuán Trttô'ng, ngày tháng 01 nám 2022 
ye dê diêu, khai thác cOng trmnh thüy lçii 

KInh g1ri: 
- Các Co quan, &m vi lien quan; 
- UBND các xâ, thj trân. 

Th?yi gian vi'ra qua, cong tác quãn l nhà nuc ye dê diu, cong trInh thüy lqi 
dà duçic các dja phuong và các Co quan chuyén mon quan tam kiêm tra, phát hin 
các vi phrn pháp 1u.t v dé diu, Cong trInh thüy lqi và kjp thyi xü l các vi phm 
mth phát sinh nên dâ hn ch tInh trng các bài 4t lieu xây d%rng chat tài cao qua 
giâi hn cho phép trong hành lang dê diêu, hành lang cOng trinh thUy lçii và bài 
song; tInh trng xà thai chit thai rn, ch.t thai sinh hot ra mat  dê, mái dê, lông 
kênh, song... Tuy nhiên, thai gian gAn day, vic các bài vt 1iu xây dung chat tài 
vâi kMi lucing iOn qua chiu cao cho phép (vao thai diem ttp kêt 4t lieu); vic xã 
thai ch.t thai rn, cht thai sinh hot ra mat  dê, mái dê, lông kênh, song lai tiêp  tVc 
tái din - cá biêt 0 mOt  s dja phuong vn con dê xãy ra tInh trng xây drng cong 
trInh trái phép trên bãi song... 

Tir tlnh hInh trên, UBND huyn yeu c.u: 

1. UBND các xä, thj trn tang cu&ng cong tác kim tra các hot dng lien 
quan dn an toàn dê diu, cOng trInh thUy iqi trên dja bàn theo an ph.n dã giao - 
nhât là vic xã thai ch.t thai ra mat  dê, mái dê, lông kênh, sOng lan chiêm hành lang 
dê diêu, hang lang cOng trInh thüy lvi; h. tãi các bAi 4t lieu xây dmg theo qui djnh 
và xü l các cOng trInh xây dmg trái phép trên bài sOng...; thit 1p  h so vi phm 
va xir l nghiêm vi phm theo qui djnh pháp lut (truOng hçp vu9't qua thm quyên 
phài báo cáo ngay theo qui djnh dê xir li). Tp trung giài tOa phát quang, v sinh 
mái de, hành lang cOng trinh thüy igi bj 1n chim và thuOng xuyên t chirc tuyên 
truyên nhüng qui djnh pháp lut v khai thác, quãn l, bão v dê diu, cOng trInh 
thüy igi dê các tO chirc, Ca nhãn chap barth nghiêm các qui djnh. 

2. Ht Quàn l de Xuân TruOng, Cong ty TNHH 1TV KTCTTL Xuân Thüy 
theo chCrc näng, nhim vi dugc giao chü dng, thuing xuyên phi hçip v0i PhOng 
NN&PTNT tang cuOng kiêm tra, phát hin và huOng dk, dOn d& các dja phuong 
xi l các vi phim trong trng linh v11c quãn l theo qui djnh pháp lut; phãn cong 
can bO trrc trong th0i gian nghi tt Nguyen Dan (tr ngày 29/01 - 06/02/2022), báo 
cáo kjp thOi cac vi phtm mOi phát sinh v UBND huyn d chi dto xir l theo diing 
qui djnh cüa pháp 1ut. 

3. Trung tam VH-TT&TT huyn phi hgp vOi các co quan chuyen mOn cüa 
huyn tang cuOng tuyên truyên, ph bin các qui djnh cüa pháp 1ut v dê diu, 
khai thác và bào ye cOng trInh thUy igi d các t chirc, cá nhân bitt, thirc hin. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Oc 1p — Tu' do — Hnh phüc 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU T!CH  THUI RIIC 

Yêu câu các c quan, dcm vi lien quan, UBND các xã, thj trãn thrc hin 
nghiêm ni dung Cong van, thu&ng xuyên báo cáo ye UBND huyn (qua Phông 
NN&PTNT) dê chi dao./.7. 

Noinhçin: 
- Thing trirc HU, HEND-UBND huyn; 
- Nhi.r trên; 
- Cng TTDT huyn; 
- Luu: VT, NN&PTNT. 

Vii Tuân Du'o'ng 
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