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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAN LỘC 

 

Số: 2216/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày 17 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Trần Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện về xử lý 

vi phạm bảo vệ công trình phòng chống thiên tai của Doanh nghiệp  

vật liệu xây dựng và chế biến lâm sản Huy Thăng  

 
 

Ngày 15/6/2022, đồng chí Trần Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã 

đi kiểm tra và có buổi làm việc với UBND xã Thiên Lộc về nội dung vi phạm 

công trình phòng chống thiên tai của doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng và 

chế biến lâm sản Huy Thăng (tại khu vực Đê Tả nghèn, đoạn gần cầu Hạ Vàng 

xã Thiên Lộc). Cùng tham dự có đại diện Công an huyện, các phòng: Nông 

nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp; Chủ 

tịch, Phó chủ tịch UBND xã và các ban, ngành liên quan của xã Thiên Lộc. 

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của UBND xã Thiên Lộc, đề 

xuất hướng xử lý của các thành phần tham dự buổi làm việc, đồng chí Trần 

Mạnh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện kết luận: 

 Việc lấn chiếm hành lang an toàn đê của doanh nghiệp vật liệu xây dựng 

và chế biến lâm sản Huy Thăng là nghiêm trọng, đã gây ảnh hưởng lớn cho công 

trình Đê Tả Nghèn và cản trở dòng chảy trong mùa mưa lũ. Để xẩy ra tình trạng 

kéo dài nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc UBND xã Thiên Lộc và các 

phòng, ban cấp huyện liên quan. Để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành 

lang an toàn đê, đồng chí Trần Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

UBND xã Thiên Lộc và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:  

1. Uỷ ban nhân dân xã Thiên Lộc. 

Theo thẩm quyền được phân cấp, tổ chức xây dựng và củng cố hồ sơ về vi 

phạm công trình phòng chống thiên tai của doanh nghiệp vật liệu xây dựng và 

chế biến lâm sản Huy Thăng để xử phạt vi phạm hành chính của doanh nghiệp 

đối với các hành vi trên; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tháo dỡ và di dời 

các công trình nhà xưởng, máy móc phục vụ chế biến lâm sản, gỗ, hàng hoá trên 

đê và hành lang thoát lũ đúng quy định theo luật Đê điều, các văn bản liên quan 

và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về quy 

định bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV và cấp V. Trong trường hợp doanh 

nghiệp không chấp hành, huy động lực lượng tổ chức cưỡng chế để trả lại 

nguyên trạng ban đầu của Đê Tả Nghèn, đoạn gần cầu Hạ Vàng, xã Thiên Lộc. 

Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 10/7/2022. 

2. Phòng Tư pháp. 

Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyên truyền pháp luật 

về bảo vệ công trình phòng chống thiên tai cho doanh nghiệp vật liệu xây dựng 
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và chế biến lâm sản Huy Thăng và các tổ chức, cá nhân liên quan để người dân 

và doanh nghiệp trên địa bàn nắm rõ và không vi phạm pháp luật trong bảo vệ 

công trình phòng, chống thiên tai. 

Tư vấn, hỗ trợ UBND xã Thiên Lộc trong xây dựng hồ sơ để tổ chức xử 

phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế (trong trường hợp cần thiết) để 

việc thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng.  

Theo thẩm quyền được giao, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 

đê điều và công trình phòng, chống thiên tai; chỉ đạo UBND xã Thiên Lộc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời và chấn chỉnh các hành vi vi 

phạm của doanh nghiệp; không để tình trạng kéo giài và phức tạp trong thời gian 

tới. Báo cáo, tham mưu UBND huyện phương án xử lý và các nội dung phát 

sinh trong quá trình xử lý vi phạm của doanh nghiệp vật liệu xây dựng và chế 

biến lâm sản Huy Thăng để việc thực hiện đảm bảo kịp thời và hiệu quả. 

4. Công an huyện. 

Hỗ trợ lực lượng cho UBND xã Thiên Lộc thực hiện việc cưỡng chế, tháo 

dỡ các công trình nằm trên đê và hành lang thoát lũ của doanh nghiệp tư nhân 

huy thăng (trong trường hợp cần thiết). 

Phối hợp với các phòng, ban liên quan tiếp tục kiểm tra việc lấn chiếm 

hành lang an toàn đê của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để xử lý và 

khắc phục kịp thời. 

5. Phòng Tài nguyên và môi trường. 

Xử lý kịp thời theo đề xuất của doanh nghiệp vật liệu xây dựng và chế 

biến lâm sản Huy Thăng về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

lô đất đã được doanh nghiệp đấu giá nhưng có cống thoát lũ chảy qua. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về xử lý vi 

phạm công trình phòng chống thiên tai của doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây 

dựng và chế biến lâm sản Huy Thăng, yêu cầu UBND xã Thiện Lộc và các 

phòng, ban, đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm túc, kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND xã Thiên Lộc; 

- Doanh nghiệp Huy Thăng, xã Thiên Lộc; 

- Lưu: VT, NN. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 
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