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Số:         /UBND-NN 
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm 

pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi 

trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 64/UBND-NN ngày 

25/01/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, khai thác 

công trình thủy lợi, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn đã tăng 

cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm theo quy định 

góp phần đảm bảo an toàn đê điều, công trình thủy lợi. Tuy nhiên, thời gian gần 

đây, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi có xu hướng gia 

tăng như: Xây dựng công trình trái phép (Xuân Ninh, TT Xuân Trường…), lắp 

dựng trạm trộn bê tông (Hiện nay, trên địa bàn huyện có 11 trạm trộn bê tông ở 

vùng bãi sông đang hoạt động tại 07 xã, thị trấn; trong đó đa phần là hoạt động 

trái phép), chất tải vật liệu xây dựng với số lượng lớn, chiều cao quá giới hạn cho 

phép trên bãi sông (Xuân Tân, Xuân Ninh…); đổ chất thải rắn, chất thải sinh hoạt 

ra mái đê, mặt đê; xe chở quá tải trọng cho phép lưu thông trên mặt đê (Xuân Tân, 

Xuân Phú, Xuân Ninh...)…Ngoài ra, tình trạng người dân tự ý xây dựng cầu dân 

sinh, kè kênh, mương lấn chiếm dòng chảy vẫn xảy ra - nhất là trong thời điểm làm 

thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất … 

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn  

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các hành vi vi phạm pháp 

luật về đê điều trên toàn bộ hệ thống đê điều, bãi sông, công trình thủy lợi trên địa 

bàn, xây dựng kế hoạch giải tỏa các vi phạm. Tập trung giải tỏa các vi phạm còn 

tồn đọng, trong đó xử lý dứt điểm các vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đê 

điều, khả năng thoát lũ của tuyến sông như các bãi tập kết, kinh doanh vật liệu, 

công trình xây dựng, trạm trộn bê tông,... đang hoạt động trái phép; xử lý nghiêm 

tình trạng người dân tự ý xây cầu dân sinh, kè kênh, mương lấn chiếm dòng chảy 

khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép…(trường hợp vượt quá thẩm quyền 

phải báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định).  

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi 

phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn theo án phận đã giao. 

Kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới hoặc tái vi phạm.  

2. Hạt quản lý đê Xuân Trường, Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, thường xuyên phối hợp với Phòng 



NN&PTNT tăng cường kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương 

xử lý các vi phạm trong từng lĩnh vực theo quy định pháp luật.  

3. Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Hạt quản lý đê Xuân Trường, 

các địa phương có tuyến đê đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và 

xử lý nghiêm các vi phạm lưu thông xe quá tải trọng cho phép đi trên đê.  

4. Trung tâm VH-TT&TT huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn của 

huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đê điều, 

phòng chống thiên tai để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này; đồng thời, thường xuyên báo cáo 

kết quả thực về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT huyện) để chỉ đạo./. 
ơ 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 
Vũ Tuấn Dương 
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