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V/v tăng cường công tác quản lý,
kiểm tra và xử lý dứt điểm các hành
vi vi phạm pháp luật về đê điều và
phòng, chống thiên tai.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê: Nga
Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thọ
Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Thạch
Thành, Hà Trung, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông
Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thành phố
Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.
Những năm gần đây, công tác quản lý bảo vệ công trình đê điều đã được các
cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật
về đê điều và phòng chống thiên tai vẫn còn xảy ra, điển hình như: Xây dựng công
trình, nhà ở, trồng cây, rào rậu, tập kết vật liệu, đổ rác thải sinh hoạt trong phạm vi
bảo vệ đê điều; lấn chiếm lòng sông, bãi sông; tình trạng khai thác, tập kết kinh
doanh cát, sỏi không đúng quy định; xe quá tải trọng cho phép đi trên đê gây hư
hỏng mặt đê...
Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đê điều năm 2021, góp phần hạn chế
đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập
trung chỉ đạo triển khai một số công việc sau:
1. Tăng cường quản lý đê điều, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy
đủ trách nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; phối
hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi
phạm, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm từng
vụ vi phạm, không để kéo dài, tồn đọng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa
phương trong việc để xảy ra vi phạm.
2. Thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở khu
vực ven đê, bãi sông đảm bảo hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều theo
Hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1158/SXD-HT ngày 05/3/2020 (có văn
bản gửi kèm theo) và các quy định pháp luật hiện hành.
3. Quản lý chặt chẽ bãi sông không để người dân, doanh nghiệp tiến hành các
hoạt động xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông,
đảm bảo phù hợp Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã, sông
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Yên, sông Bạng) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết: Số
84/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, số 85/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 và quy định
của Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai.
4. Tổ chức phát quang mái đê, chân đê và thu dọn vật liệu, rác thải ra khỏi
phạm vi bảo vệ đê ở tất cả các tuyến đê trên địa bàn địa phương; hướng dẫn việc tập
kết rác thải đúng nơi quy định; nghiêm cấm việc tập kết vật liệu và đổ rác thải trên
mặt, mái, chân đê và trong hành lang bảo vệ đê.
5. Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả và xử phạt nghiêm đối với
các xe quá tải trọng cho phép đi trên đê, gây hư hỏng mặt đê. Huy động vật tư,
phương tiện và nhân lực sửa chữa mặt đê bị hư hỏng đảm bảo công tác hộ đê phòng
chống lụt bão.
6. Kiểm tra, rà soát các thủ tục cấp phép đầu tư, xây dựng các công trình của
người dân, doanh nghiệp trên các triền sông, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp
luật hiện hành.
7. Chủ động phối hợp với các ngành: Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan chỉ đạo
kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh
cát, sỏi trái phép, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ các
hoạt động thăm dò, khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi gây ảnh
hưởng đến an toàn công trình đê điều, sạt lở bờ, bãi sông.
8. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
về đê điều, phòng, chống thiên tai đến người dân sinh sống ven đê nhằm nâng cao
nhận thức, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn công trình đê điều.
9. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 24/CTTTg ngày 07/10/2019 về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; số
03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp
luật về khoáng sản và các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
đối với việc quản lý khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông để
bảo đảm không gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã,
thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục PCTT (để b/cáo);
- Vụ Quản lý đê điều (để b/cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/cáo);
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, TL.
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