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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   199  /BC-SNN  Quảng Trị, ngày  30  tháng  6  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

  

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện công văn số 3756/BNN-TCTL ngày 04/6/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi. Sau khi phối hợp với các địa phương, đơn vị kiểm tra và rà 

soát, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị báo cáo như sau: 

Tính đến 25/12/2019 trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng 768 trường hợp vi 

phạm chưa được xử lý. Nguyên nhân của những vi phạm trên là do lịch sử để 

lại, một số hộ dân đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất hoặc cấp phép hoạt động trái thẩm quyền trong phạm vi hành lang 

bảo vệ công trình thủy lợi. Các trường hợp này chủ yếu là vi phạm với quy mô 

nhỏ, không gây ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi.  

Do đặc thù các công trình thủy lợi có số lượng rất nhiều, đa đạng và thường 

ở nơi hẻo lánh, sau nhà dân, giao thông đi lại khó khăn gây trở ngại cho việc xác 

định đối tượng vi phạm cũng như việc phát hiện, xử lý vi phạm. Một bộ phận 

không nhỏ người dân còn chưa hiểu biết quy định pháp luật của Nhà nước về 

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nên đã tự ý lấn chiếm bờ kênh 

mương, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các 

cấp, các ngành trong công tác xử lý vi phạm chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa có 

biện pháp mạnh để ngăn chặn triệt để (có báo cáo số 336/BC-SNN ngày 

25/12/2019 sao gửi kèm theo). 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã chỉ đạo cơ quan, địa phương, đơn 

vị liên quan tổ chức kiểm tra, lập biên bản, xử lý 8 vụ vi phạm phạm vi bảo vệ 

công trình (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Tổng cục Thủy lợi (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCTL.                                                                        
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