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Theo số liệu báo cáo của 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến 

31/12/2019, tổng số các vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã phát 

hiện là 66.266 vụ (các vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà ở, công trình, bến, bãi 

vật liệu, đào ao, trồng cây; đổ rác thải, chất thải; xả nước thải vào công trình thủy 

lợi …). Kết quả xử lý vi phạm còn thấp: số vụ vi phạm đã xử lý 13.947 vụ 

(21,04%), số vụ còn tồn đọng 52.379 vụ (78,96%). Các vi phạm được xử lý chủ 

yếu là hình thức lập biên bản, nhắc nhở hoặc phạt cảnh cáo. 

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại trên là thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của 

chính quyền các cấp; sự phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra và xử lý vi 

phạm còn hạn chế; nhiều công trình chưa được cắm mốc chỉ giới và công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi chưa được quan 

tâm. 

 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, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các 

Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị khai thác công trình 

thủy lợi triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thủy lợi, các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản có liên quan; trong đó chú 

trọng đến các nội dung liên quan đến phương án bảo vệ công trình thủy lợi, cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và bảo vệ chất lượng nước trong 

công trình thủy lợi. 

2. Tăng cường kiểm tra, thanh 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. Xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm công trình thủy lợi, không 

để tái phạm.  

3. Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi; thực hiện quy định cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình 
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chỉ, thu hồi giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi và giấy phép cho các 

hoạt động khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo thẩm quyền. 

4. Huy động các nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ công trình. Tăng 

cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân trong việc bảo vệ công trình thủy lợi.  

5. 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. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, 

đơn vị liên quan tổng hợp kết quả xử lý vi phạm công trình trên địa bàn, báo cáo 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua 

Tổng cục Thủy lợi) theo đường công văn và thư điện tử (pctt_tctl@wrd.gov.vn) 

trước ngày 25 của tháng thứ ba hằng quý. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                           

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, TCTL. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

Văn Phòng TC:   Nguyễn Hữu Phú 

Vụ PCTTra:   Nguyễn Đắc Long 

Cv soạn thảo:                               Tạ Đình Tiến 
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