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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

     
Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Lý Nhân, ngày     tháng 8 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình vi phạm pháp luật về đê điều tuyến đê Hữu Hồng huyện Lý Nhân 

 

Thực hiện công văn số 530/SNN-TL ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam về việc xử lý vi phạm Luật đê điều, Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, thủy lợi tới các tổ chức, cá 

nhân trên hệ thống thông tin đại chúng (hệ thống Đài truyền thanh huyện, đài 

truyền thanh các xã, thị trấn). 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chuyên môn 

thường xuyên kiểm tra, phát hiện các vi phạm hệ thống công trình thủy lợi, đê 

điều để ngăn chặn kịp thời các vi phạm; xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn 

đọng và các vụ mới phát sinh. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Kết quả xử lý vi phạm 

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/7/2019 vi phạm pháp luật đê điều, thủy 

lợi trên địa bàn huyện Lý Nhân đã giảm nhiều so với những năm trước, các vi 

phạm chủ yếu là xây dựng công trình tạm, đổ vật liệu lên đê, đào lấy đất trong 

hành lang bảo vệ đê điều; xả rác thải, nước thải trực tiếp ra hệ thống kênh 

mương; trồng cây trên bờ kênh, chăn thả vịt dưới lòng kênh,... 

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, sự quan tâm của chính quyền 

địa phương và các ngành chức năng nhiều vụ vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi 

đã được ngăn chặn, xử lý cụ thể như sau: Tổng số vụ vi phạm: 03 vụ, trong đó: 

Vi phạm xây dựng công trình phụ, tạm: 02 vụ; vi phạm đào lấy đất trong hành 

lang bảo vệ đê điều: 01 vụ. Đã chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng với UBND 

các xã tiến hành lập biên bản, yêu cầu các hộ vi phạm dừng thi công, tháo dỡ, trả 

lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên 03 vụ vi phạm đều vẫn còn tồn tại, mới chỉ 

dừng thi công chưa trả lại hiện trạng ban đầu. 

(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo) 

2.2. Nguyên nhân tồn tại vi phạm 

- Chủ yếu đối với vi phạm xây dựng công trình: Một số hộ dân chưa hiểu 

rõ về Luật đê điều, Luật thủy lợi hoặc cũng có trường hợp cố tình vi phạm. 
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- Cán bộ chuyên môn của xã chưa chủ động, kịp thời tham mưu các giải 

pháp xử lý dứt điểm các vụ vi phạm; Chính quyền địa phương chưa kiên quyết 

xử lý các hộ vi phạm. 

- Một số cán bộ chuyên ngành nhất là Trưởng điếm canh đê chưa thực 

hiện tốt chức năng phát hiện, tham mưu xử lý các vi phạm mới phát sinh, nên 

dẫn đến chất lượng xử lý chưa kịp thời, hiệu quả. 

3. Biện pháp xử lý trong thời gian tới 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật đê điều, 

Luật thủy lợi tới các tổ chức, cá nhân. 

Các xã ven đê cùng các ngành chức năng liên quan tiếp tục đôn đốc, vận 

động các hộ đã vi phạm tự xử lý giải tỏa vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Kiên 

quyết giải tỏa đối với những trường hợp không thực hiện; xử lý dứt điểm các vi 

phạm mới phát sinh. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chuyên môn với UBND các 

xã, thị trấn trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm trên 

địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tuyến đê 

Hữu Hồng huyện Lý Nhân; Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp& PTNT;     (để báo cáo) 

- TT HU, TT HĐND huyện;   

- Lãnh đạo UBND huyện;   

- Các ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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