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BÁO CÁO
Giải quyết vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ về việc giải 
quyết vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi.

UBND xã báo cáo kết quả giải quyết như sau:
Ngày 11/02/2022, UBND xã Tân Kỳ nhận được đơn đề nghị của ông Trần 

Văn Khải, địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
về việc xin phép thuê thầu diện tích hành lang bờ tả Sông Bắc Hưng Hải để làm 
bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Qua kiểm tra sơ bộ vị trí ông Khải xin thuê thầu thuộc bờ tả sông Đĩnh 
Đào là phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do công ty TNHH MTV Khai thác 
công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý.

Vị trí trên đã có mặt bằng đất với chiều rộng từ chân đê về phía lòng sông 
từ 08-16m, có xây 01 lán tạm với diện tích 55 m2 ở vị trí trên do hộ dân trên địa 
bàn xã xây dựng và sử dụng từ khoảng năm 1985.

Ngày 16/02/2022, UBND xã Tân Kỳ có công văn số 01/CV-UBND đề nghị 
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phối hợp giải 
quyết đề nghị xin làm bãi tập kết vật liệu của công dân. Qua kiểm tra, khảo sát, 
UBND xã Tân Kỳ và công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi BHH 
không nhất trí với đề nghị xin làm bãi tập kết vật liệu của ông Trần Văn Khải.

Ngày 31/3/2022, phát hiện ông Trần Văn Khải đang san lấp cát tại vị trí 
trên. UBND xã đã phối hợp với đại diện công ty Bắc Hưng Hải lập biên bản 
kiểm tra vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi đối với hành vi đổ cát san lấp 
bờ kênh Đĩnh Đào (cụ thể: chiều dài 27m, chiều rộng 16m, cao 0,8m) và yêu cầu 
ông Trần Văn Khải thu dọn phần vi phạm, hoàn trả nguyên hiện trạng công trình 
thủy lợi trước ngày 03/4/2022.

Ngày 04/4/2022, UBND xã Tân Kỳ đã làm việc với ông Trần Văn Khải 
và ban hành thông báo số 27/TB-UBND yêu cầu ông dừng việc san lấp ra bờ 
kênh, thu dọn phần cát, gạch vỡ sát bờ kênh, trả lại hiện trạng ban đầu của bờ 
kênh Đĩnh Đào trước ngày 09/4/2022, không tái vi phạm. Ông Khải đã dừng 
việc san lấp nhưng chưa thực hiện việc thu dọn vi phạm.

Ngày 25/4/2022, UBND xã tiếp tục làm việc cùng ông Trần Văn Khải và 
yêu cầu ông thu dọn vi phạm của mình, trả lại hiện trạng ban đầu bờ kênh Đĩnh 
Đào. Ông Trần Văn Khải đã nhận thức hành vi vi phạm của mình và đề nghị 
UBND xã tạo điều kiện cho ông khắc phục hậu quả, thu dọn phần vi phạm trên 
trước ngày 28/4/2022.

Đến ngày 28/4/2022 UBND xã Tân Kỳ phối hợp với đại diện công ty Bắc 
Hưng Hải kiểm tra: Xác định ông Trần Văn Khải đã thu dọn phần vi phạm. 
Đồng thời ký cam kết không vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, không 
đổ rác thải, chất thải, xả nước thải vào công trình thủy lợi.



Vậy UBND xã Tân Kỳ báo cáo UBND huyện Tứ Kỳ về việc xử lý vi 
phạm trong lĩnh vực thủy lợi bờ kênh Đĩnh Đào của ông Trần Văn Khải, thôn 
Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải; 
- Lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ;
- Trưởng Ban TTND xã, trưởng thôn Ngọc Lâm;
- Lưu: VT.
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