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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước
trong công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố đến năm 2025
Thực hiện Công văn số 4765/SNN-CCTL ngày 21/12/2020 của Sở Nông
nghiệp và PTNT Tây Ninh về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động
bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến
năm 2025.
Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Quá trình triển khai thực hiện, kết quả đạt được
1- Công tác tuyên truyền, kiện toàn, củng cố bộ máy quản lý
a. Công tác tuyên truyền
Ngay từ đầu năm 2020, Thành phố phối hợp Công ty TNHH Một thành
viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, Xí nghiệp Thuỷ lợi Thành phố và UBND các
xã, phường tổ chức tuyên truyền triển khai Luật Thuỷ lợi, các văn bản hướng dẫn
liên quan đến thuỷ lợi với 66 lượt người tham dự.
b. Việc kiện toàn, củng cố bộ máy quản lý

Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn để thực hiện
quản lý công trình thuỷ lợi hiệu quả, góp phần phục vụ tốt sản xuất và dân sinh, cụ
thể: Hiện nay Thành phố Tây Ninh hiện có 01 Xí nghiệp Thủy lợi, 10 cán bộ quản
lý; và 01 Tổ hợp tác quản lý Thủy lợi: 17 người.
2- Việc xử lý hành vi vi phạm trong công trình thuỷ lợi
Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn Thành phố có 88 trường hợp vi
phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó: 29 trường hợp trồng cây;
24 trường hợp xây hàng rào; 02 trường hợp xây nhà tạm trên công trình phụ; 02
trường hợp Nhà kiên cố; 05 trường hợp đặt ống bọng; 02 trường hợp vi phạm về
trụ điện của tổ chức cá nhân và 24 trường hợp vi phạm khác. Kết quả đã tổ chức
vận động giải tỏa 30 trường hợp, 43 trường hợp lập biên bản mời xử lý. (Kèm theo
bảng Phụ lục chi tiết).
* Công tác vận động tuyên truyền
Các đơn vị liên quan bước đầu thực hiện công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân tự giác giải tỏa.
Mời người vi phạm đến UBND xã để làm việc.
Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh và Viễn thông Tây Ninh đi kiểm tra
hiện trường các trụ điện trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình để có giải
pháp xử lý.

II. Khó khăn, vướng mắc
Khi không có lực lượng kiểm tra kênh, người dân xả rác thải, vứt xác chết
động vật xuống lòng kênh, dẫn đến gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến dẫn
nước phục vụ sản xuất, dân sinh và mất cảnh quan.
Cán bộ nông nghiệp xã, phường và Tổ Thuỷ nông Xí nghiệp trình độ còn
nhiều hạn chế, chưa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.
Một số vụ vi phạm trước đây do dân tự nguyện hiến đất để làm kênh không
có đền bù, công tác xử lý chủ yếu là vận động tuyên truyền.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Tăng cường công tác tuyên truyền liên quan đến quy định pháp luật, văn
bản hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ lợi và văn bản quy phạm pháp luật đến chất
lượng nước trong công trình thuỷ lợi nhằm nâng cao nhận thức của người dân,
ngăn chặn hành vi vi phạm.
Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm về môi trường, lấn
chiếm vùng phụ cận.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức Tổ Thuỷ nông, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đáp
ứng yêu cầu năng lực theo quy định
Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, khai thác công
trình thuỷ lợi.
Tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV khai thác Thuỷ lợi
Tây Ninh, Xí nghiệp Thuỷ lợi Thành phố, đơn vị liên quan và UBND các xã,
phường xử lý các hộ vi phạm, ký cam kết, vận động các hộ tự thực hiện giải tỏa,
tháo dỡ. Trường hợp các hộ không chấp hành củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan có
thẩm quyền xử lý theo quy định.
Tổ chức quản lý, bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, kịp thời phát hiện ngăn
chặn, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, không để phát sinh mới vi phạm.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ chất
lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Tây Ninh đến năm
2025./.
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