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HUYỆN GIA LỘC
Số:          /UBND -NN

 V/v đôn đốc tăng cường thực hiện 
trách nhiệm trong công tác quản lý, 

bảo vệ công trình thủy lợi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Gia Lộc, ngày         tháng 6 năm 2022

Kính gửi:     UBND các xã, thị trấn

Thực hiện công văn số 684/SNN-TL ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn, đôn 
đốc tăng cường thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ công trình 
thủy lợi, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội 
dung chủ yếu như sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, phân cấp quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi trên địa bàn để mọi tổ chức, các nhân tự giác chấp hành, thực hiện. 
Quán triệt thường xuyên tại các cuộc họp thường kỳ của địa phương, cơ sở 
(chính quyền, chi bộ, đảng bộ …), tăng cường thông tin trên hệ thống truyền 
thanh của xã (ít nhất 01 tuần 01 lần).

- Phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT, 
phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện triển khai ký cam kết không vi phạm pháp 
luật về thủy lợi với các hộ dân và tổ chức  sản xuất kinh doanh, sinh sống ở gần 
công trình thủy lợi.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức và các bộ phận chức 
năng của xã (thị trấn) để chủ động kiểm tra, phát hiện hoặc phối hợp với Xí 
nghiệp KTCTTL huyện trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời 
hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi.

- UBND các xã (thị trấn) chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực 
hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi trên địa bàn. Trường hợp đặc biệt, báo cáo kịp thời UBND huyện xem 
xét, giải quyết. Có biện pháp quản lý nghiêm theo quy định không để tái vi 
phạm xảy ra.

- Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin, báo cáo của tổ chức khai thác 
công trình thủy lợi hoặc người dân, thực hiện ngay các công việc, cụ thể:

+ Kiểm tra hiện trường hoặc phối hợp với tổ chức khai thác công trình thủy 
lợi kiểm tra. Đối với các hành vi có khả năng phát sinh vi phạm phải chỉ đạo, răn 
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đe, nhắc nhở ngay, phải có biện pháp ngăn chặn và tăng cường ngăn chặn kịp 
thời (cử cán bộ, công an xã, thiết bị phương tiện…để tăng cường thực hiện ngăn 
chặn), kiên quyết không để phát sinh vi phạm, không để vi phạm phát triển dẫn 
đến khó khăn phức tạp khi xử lý vi phạm.

+ Tiến hành ngay các biện pháp kiên quyết ngăn chặn, buộc đối tượng 
chấm dứt hành vi vi phạm và tiến hành ngay các trình tự, thủ tục xử phạt vi 
phạm hành chính; xử phạt các vi phạm hành chính về thủy lợi đúng thẩm quyền 
theo quy định hiện hành (Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của 
Chính phủ). Trường hợp vượt quá thẩm quyền lập hồ sơ báo cáo Chủ tịch 
UBND huyện xử phạt.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn triển khai thực hiện 
nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng về 
UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh, trường hợp đột xuất có các vi phạm nghiêm trọng phải 
báo cáo ngay./.

Nơi nhận:
- Như Kg;
- lãnh đạo  UBND huyện;
- Phòng NN & PTNT;             Để phối hợp kiểm tra,
- Xí nghiệp KTCTTL huyện;     thực hiện
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Sáng
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