
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SNN-CCTL 

V/v tăng cường công tác quản lý, xử 

lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công 

trình thuỷ lợi. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2021 

                  

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn; 
 

 

Trong thời gian qua tình hình vi phạm phạm phạm vi bảo vệ các công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn phức tạp, nhất là các hồ chứa. 

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong 

quản lý, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; bảo đảm an toàn 

công trình và bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công ty 

TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông phổ biến văn bản quy phạm 

pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là Luật Thủy lợi 

năm 2017, Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 và và Nghị định 

65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; 

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Quy định cụ 

thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, 

nhất là các vi phạm đổ rác thải, chất thải, xả nước thải vào công trình thủy lợi, đổ 

đất lấn chiếm lòng hồ.  Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm công trình 

thủy lợi, không để tái phạm. 

3. Kiểm tra, rà soát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi cần phải cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về thủy lợi. 

Tạm dừng các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chưa có giấy 

phép, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cấp phép theo quy định. 

4. Công khai tình hình vi phạm và xử lý vi phạm; biểu dương các tổ chức, 

cá nhân có thành tích; phê phán các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định 

về xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin hằng tháng. 

5. Kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi, bao gồm cả hoạt động xả nước thải, đổ rác thải vào 

công trình (theo các phụ lục kèm theo, thời điểm báo cáo tính từ ngày 

01/01/2021 đến nay). Báo cáo đánh giá cụ thể thực trạng vi phạm và xử lý vi 



phạm theo các hình thức khác nhau, những vi phạm và số lượng vi phạm chủ 

yếu có ảnh hưởng lớn, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất giải pháp và kiến nghị. 

Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Hệ thống VNPT-

Ioffice và thư điện tử: qlctcctl@gmail.com) trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp 

và báo cáo theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan quan tâm, chỉ đạo thực hiện 

đảm bảo thời gian./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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