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Kính gửi:     

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

Thực hiện Chỉ thị số 1819/CT-BNN ngày 30/3/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và 

chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021 (có văn bản đính kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đánh giá, 

hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy 

cơ đe dọa an toàn đê điều; triển khai phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến 

đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo kế 

hoạch đã được duyệt (Kế hoạch số 03/KH-PCTT ngày 02/6/2017). 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn 

cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu, trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng tổ 

chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện xảy ra sự cố. 

-  Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân 

thành phố Tuyên Quang tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các 

cống dưới đê, phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, 

hoành triệt kịp thời trước mùa mưa lũ. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thi 

công sửa chữa các đoạn đê bị hư hỏng xong trước mùa mưa lũ và có phương 

án bảo đảm an toàn cho công trình khi có mưa lũ lớn xảy ra. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai tổ chức thực hiện 

Chỉ thị số 1819/CT-BNN ngày 30/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

V/v tăng cường công tác quản lý đê điều và 

chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021 
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2. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang. 

- Khẩn trương kiểm tra rà soát những sự cố đê điều đã xảy ra trong các 

mùa mưa lũ, huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý 

những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất các sự cố khi có mưa lũ lớn xảy ra. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, 

phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt đảm bảo 

an toàn trước, trong mùa mưa lũ năm 2021. 

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuẩn bị các điều kiện để đẩy nhanh 

tiến độ thi công sửa chữa các đoạn đê bị hư hỏng xong trước mùa mưa lũ năm 

2021và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão. 

- Xây dựng kế hoạch huy động vật tư, phương tiện hộ đê trong nhân 

dân trong trường hợp có sự cố xảy ra. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm 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; 

nhất là ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vi phạm tập kết vật liệu với quy 

mô lớn trên bãi sông, xây dựng công trình, nhà xưởng trái phép trên bãi sông 

và lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ,...Thường xuyên kiểm tra, giám 

sát phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn quản lý đê 

điều trên địa bàn đảm bảo theo quy định của pháp luật  

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thi công sửa 

chữa các đoạn đê bị hư hỏng xong trước mùa mưa lũ năm 2021 và có phương 

án bảo đảm an toàn cho công trình khi có mưa lũ xảy ra. 

4. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn,  Thủ trưởng đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo 

tại văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                      

- Phó CT UBND tỉnh - Nguyễn Thế Giang;          

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Lưu VT, NLN (Hòa 10). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thế Giang 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/chi-thi-24-ct-ttg-2019-tang-cuong-xu-ly-vi-pham-phap-luat-ve-de-dieu-425720.aspx
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