ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:3196 /SNN&PTNT-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày10 tháng 8 năm 2022

V/v kiểm tra, sửa chữa, bổ sung ổ
khóa các cống dưới đê Đông sông
Cùng, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa.
Văn phòng thường trực chỉ huy PCTT tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Thủy
lợi đã có các Văn bản: Số 49/PCTT,TKCN&PTDS ngày 09/5/2022; số
1233/CCTL-QLĐĐ ngày 15/11/2021 và số 40/CCTL-QLĐĐ ngày 17/01/2022
đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa chỉ đạo kiểm tra, bổ sung, sửa chữa
ổ khóa các cống dưới đê Đông sông Cùng, đê Tây sông Cùng, đê hữu Lạch
Trường bị mất. Tuy nhiên theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, hiện nay vẫn còn 2
cống dưới đê Đông sông Cùng chưa được bổ sung, khắc phục ổ khóa và nắp ổ
khóa của máy đóng mở cửa cống bị mất, cụ thể:
- Cống Đức Tiến 2 (cống Đồng Chéo) tại K5+460 đê Đông sông Cùng
thuộc xã Hoằng Ngọc bị mất ổ khóa;
- Cống Dọc Dừa tại K0+250 đê Đông sông Cùng thuộc xã Hoằng Yến bị
mất nắp ổ khóa.
Để đảm bảo vận hành đóng mở cửa cống phục vụ công tác phòng, chống
lụt bão trong mùa mưa lũ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện
Hoằng Hóa chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các địa phương thực hiện
một số nội dung sau:
1. Kiểm tra, sửa chữa, bổ sung kịp thời những ổ khóa bị mất nêu trên; gửi
kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi để theo dõi
chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ công trình đê điều, phòng, chống lụt bão.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và
phòng chống thiên tai cho người dân địa phương, kịp thời phát hiện, ngăn
chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm tương tự.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Công văn số 893/UBND-NN ngày 21/01/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ
thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Hoằng Hóa quan tâm, chỉ
đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Đ/c Lôi Quang Vũ - Thành viên
BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnh
phụ trách huyện Hoằng Hóa (để b/c);
- Lưu: VT, TL.
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