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Số:                 /BNN-TCTL 

V/v báo cáo tình hình vi phạm phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi năm 2021 

        Hà Nội, ngày         tháng  11   năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Triển khai thi hành Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017 và Quyết định số 

344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có các 

văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo 

tăng cường công tác bảo vệ công trình thủy lợi, xử lý các vi phạm công trình, 

bảo đảm an toàn và bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi. Tuy vậy, 

qua theo dõi tình hình thực hiện cho thấy: Tình hình vi phạm công trình còn 

diễn biến phức tạp, số vụ việc vi phạm tại một số địa phương ngày càng gia 

tăng, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế… 

Để đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc 

phục các tồn tại, hạn chế nêu trên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước và thực thi pháp luật trong việc quản lý, xử lý vi phạm công trình thủy lợi, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo tình hình 

vi phạm và xử lý vi phạm công trình thủy năm 2021 trên địa bàn của tỉnh, thành 

phố; cụ thể như sau: 

1. Công tác triển khai xử lý vi phạm công trình thủy lợi (Tổ chức hội nghị 

triển khai; thông tin, truyền thông phục vụ xử lý vi phạm; thành lập các Đoàn 

công tác, kiểm tra, xử lý vi phạm;  …); 

2. Tổng hợp tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm theo các mẫu 

bảng Phụ lục kèm theo: 

- Phụ lục I: Thống kê các vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Phụ lục II: Thống kê các tổ chức, cá nhân hoạt động xả nước thải vào 

công trình thủy lợi; 

- Phụ lục III: Tổng hợp giấy phép xả nước thải đã cấp; 

- Phụ lục IV: Tổng hợp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình đã cấp; 

- Phục lục V: Kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy 

lợi theo quy định của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

65/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

TC Thủy lợi 

kính trình: 

VP Bộ:  



2 

 

(Mẫu phụ lục báo cáo chi tiết kèm theo công văn được đăng tải trên website của 

Tổng cục Thủy lợi theo đường dẫn: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/bieu-

mau-bao-cao). 

3. Đánh giá kết quả đạt được trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi 

phạm công trình thủy lợi;  

4. Nêu tồn tại, nguyên nhân trong việc xử lý vi phạm công trình thủy lợi; 

5. Kiến nghị các giải pháp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt 

điểm các vụ việc vi phạm. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm 

chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 20/12/2021 theo đường công văn và 

thư điện tử (pctt_tctl@wrd.gov.vn)./. 

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Phạm Quang Hùng, chuyên viên Vụ 

Pháp chế, Thanh tra, Tổng cục Thủy lợi – số điện thoại 0912.287.695). 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TCTL. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

Văn phòng TC:   Nguyễn Hữu Phú 

Vụ Pháp chế, Thanh tra:  Hoàng Trường Sơn 

Chuyên viên soạn thảo:                    Phạm Quang Hùng 
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