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V/v lấy ý kiến đối với dự thảo  

“Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng 

cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về 

đê điều và các hoạt động khai thác, vận 

chuyển, tập kết, kinh doanh trái phép cát, 

sỏi lòng sông” 

Quảng Trị,  ngày  18 tháng 11  năm 2019 

     Kính gửi: 

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Trong những năm qua, trên cơ sở sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các 

cấp, các ngành và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác quản lý, khai 

thác, bảo vệ công trình, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và các hoạt động khai 

thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh trái phép cát sỏi lòng sông. Tuy nhiên, các vụ 

vi phạm vẫn còn diễn ra, bên cạnh đó, công tác quản lý tại một số địa phương còn 

buôn lỏng, chưa thực sự quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và 

chính quyền địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý, 

xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, 

kinh doanh cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả quản lý, khai thác, bảo vệ công trình đê điều, hạn chế tình hình sạt 

lở bờ sông. Đồng thời, thực hiện Công văn số 4704/UBND-NN ngày 11/10/2019 

của UBND tỉnh về việc thực hiện 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, Sở Nông 

nghiệp và PTNT dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, kính đề nghị 

các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến đối với 

dự thảo (Có nội dung chi tiết kèm theo) và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua 

Chi cục Thủy lợi, số 182 – Hùng Vương – TP. Đông Hà trước ngày 27/11/2019, 

đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: chicucthuyloiqt@gmail.com; điện thoại 

liên hệ: 0233.3564.989. Đến hết thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị không có 

văn bản tham gia góp ý thì xem như đồng ý với nội dung của dự thảo. 

Kính đề nghị các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm, tham gia góp ý./. 

Nơi nhận:               
- Như trên;             
- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

Hồ Xuân Hòe 
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