
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

Số:              /UBND-NN 
V/v tăng cường công tác quản lý đê điều 

và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt, bão 

năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Liêm. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Liêm, ngày         tháng        năm 2021 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Kinh tế và Hạ tầng 

huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Hạt quản lý đê Thanh 

Liêm; Trạm bơm Nham Tràng; Xí nghiệp Thủy nông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 470/SNN-TL ngày 31/5/2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh về việc tăng cường tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn 

bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt, bão năm 2021, Ủy ban nhân dân các huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập trung 

chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xây dựng và phê duyệt phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm, phương án 

hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế của địa 

phương, đơn vị (theo hướng dẫn tại Công văn số 135/SNN-TL ngày 24/02/2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT) và triển khai trên thực tế các 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 phương án được duyệt. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp 

thời điều chỉnh phương án hộ đê phù hợp với tình hình thực tế.  

2. Chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ, phương tiện hộ đê đồng 

thời tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ 

huy đảm bảo theo phương án trình UBND huyện phê duyệt. Thời gian hoàn 

thành Phương án chậm nhất ngày 12/6/2021 gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp). 

3. Phối hợp với Hạt Quản lý đê Thanh Liêm quán triệt, hướng dẫn; đồng 

thời kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn ven đê trong việc tổ chức lực lượng quản 

lý đê nhân dân thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa 

mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố 

ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống; bảo đảm thông tin liên lạc 

thông suốt và tổng hợp, báo cáo thường xuyên, kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều 

về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp). 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT và Hạt quản lý đê Thanh Liêm: Tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng 

mắc; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng 

cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất 



lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ, bão năm 2021 và có phương án bảo 

đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão. 

5. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão: Việc sử dụng cống 

dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở. Đối với 

những cống chưa có quy trình vận hành, tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2021. 

- Đối với cống do các Công ty, đơn vị quản lý khai thác công trình Thủy 

lợi quản lý, vận hành phải có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp 

chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý 

các sự cố. 

- Đối với những cống dưới đê khác, UBND các huyện giao UBND các xã, 

thị trấn; Xí nghiệp thủy nông, Trạm bơm Nham Tràng căn cứ nhiệm vụ của 

mình trực tiếp hoặc có cơ chế phối hợp quản lý, vận hành phù hợp. 

6. Chỉ đạo 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 và 

các Quy định của UBND tỉnh Hà Nam tại các Quyết định số 15/2017/QĐ-

UBND ngày 24/5/2017, Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015; 

xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang 

bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ, 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. 

7. UBND các xã, thị trấn có đê khẩn trương tổ chức phát quang mái đê, 

chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác 

chậm nhất ngày 10/6/2021. Xây dựng Phương án, kịch bản cụ thể để xử lý sự 

cố giờ đầu (nếu xảy ra) trong mùa mưa lũ. 

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an 

toàn đê, an toàn về người và tài sản của tổ chức, nhân dân trong toàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đặc biệt là các xã, thị trấn 

có đê; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc quan tâm, chỉ 

đạo, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBDN tỉnh; Sở NN&PTNT (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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