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Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Hiện nay, hệ thống đê điều trên địa bàn huyện đã được đầu tư cải tạo, nâng 

cấp (đổ bê tông, áp phan mặt đê; xử lý mối một số đoạn đê xung yếu,…), đáp ứng 

ngày càng tốt hơn yêu cầu của công tác PCTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại 

của người dân và các phương tiện tham gia giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế 

trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đê 

ngày càng gia tăng, một số phương tiện quá tải vẫn hoạt động gây hư hỏng mặt đê, 

barie hạn chế trọng tải trên đê… và mất an toàn đê điều - nhất là các tuyến đê kết 

hợp với đường giao thông từ dốc Láng đến dốc Ngô Đồng (Xuân Phú), từ dốc Chợ 

đê - phà Sa Cao (Xuân Châu), Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Ninh,…; một số bãi 

vật liệu xây dựng chất tải với khối lượng lớn quá chiều cao cho phép ngoài bãi 

sông…tiếp tục tái diễn; một số hộ dân tự ý cải tạo thùng ao, ruộng lúa, đắp bờ bao 

bảo vệ sản xuất để khai thác rươi tự nhiên (tại xã Xuân Thành) ảnh hưởng đến hành 

lang, không gian thoát lũ,… 

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, 

công trình thủy lợi trên địa bàn theo án phận giao; chủ động xây dựng kế hoạch và 

tổ chức giải tỏa các vi phạm về đê điều, công trình thủy lợi đã tồn tại nhiều năm 

trước; kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh theo tinh 

thần Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc 

tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy 

lợi, đất đai hành lang bảo vệ đê điều, xả thải vào nguồn nước; quản lý khai thác, 

vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, cửa biển trên 

địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển của các 

phương tiện quá trọng tải; quản lý, sử dụng hiệu quả các barie để ngăn chặn xe quá 

trọng tải; yêu cầu các chủ bãi vật liệu xây dựng hạ thấp độ cao các bãi cát, đá, gạch 

và không được chất tải trong phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi; phối hợp 

với các cơ quan chức năng của huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Riêng đối với xã Xuân Thành khẩn trương có biện pháp xử lý đối với hoạt 

động tự ý cải tạo thùng ao, đắp bờ bao sản xuất… để khai thác rươi tự nhiên của một 

số hộ dân, không được để ảnh hưởng tới không gian thoát lũ và báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện trước ngày 05/4/2023 (qua Phòng NN&PTNT huyện). 

2. Hạt Quản lý đê Xuân Trường chủ động phối hợp với các địa phương có đê 

và các cơ quan liên quan (Phòng NN&PTNT, Công ty TNHH 1TV KTCTTL Xuân 



Thủy) tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm mới phát sinh gây mất an toàn 

đê điều, công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc 

các địa phương xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền. Đối với các vi phạm vượt 

thẩm quyền của địa phương, báo cáo tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định. 

Phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá hiện trạng, công tác quản lý, sử 

dụng và hoạt động của các barie đối với các địa phương đã được bàn giao, quản lý. 

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt quản lý đê, các địa phương có đê 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ phương tiện 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, 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm nội dung Công văn này./. 
ơ  

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND-UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Vũ Tuấn Dương 
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