
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NAM SÁCH 

Số:             /UBND- TNMT
Về việc quản lý hồ, ao, đầm

không được san lấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Sách, ngày       tháng      năm 2022 

      
             Kính gửi: 

                - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
        - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;
        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ngày 01/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1876/QĐ- UBND, về 
việc phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương. Để làm tốt công tác quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn 
huyện đã nằm trong Danh mục được phê duyệt kèm theo Quyết định của UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND huyện có một số ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:
- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh về danh mục hồ, ao, đầm không 

được san lấp tại địa phương để nhân dân nắm được; đồng thời, quán triệt trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng hồ, ao, đầm 
không được san lấp, cụ thể:

+ Đối với các tổ chức, cá nhân:
 Sử dụng hồ, ao, đầm đúng mục đích và tuân thủ các quy định về quản 

lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp. Việc khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm 
vào các mục đích phải đáp ứng chức năng điều hòa nước mưa, tạo cảnh quan, môi 
trường, sinh thái và được cấp có thẩm quyền cho phép;

 Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm hồ, ao, đầm xây dựng công 
trình trái phép trên hồ, ao, đầm, các hành vi khai thác nước, xả nước thải vào 
nguồn nước trái phép; báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Trách nhiệm của cộng đồng dân cư:
 Không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý vào hồ, ao, đầm gây ô 

nhiễm nguồn nước; không tự ý san lấp hồ, ao, đầm sử dụng vào mục đích khác khi 
chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy 
định của pháp luật hiện hành;

 Thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, 
khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn đến các cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương;

- Xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm 
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không được san lấp trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện 
pháp bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp tại địa phương;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng 
liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 
luật;

- Trước ngày 05/11 hàng năm báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên 
và Môi trường) về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm không được 
san lấp tại địa phương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đảm bảo tiến độ;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên rà soát, đề 
xuất UBND huyện trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm 
không được san lấp trên địa bàn cho phù hợp với mục đích phát triển kinh tế- xã 
hội của địa phương;

2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan ở huyện theo chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Đất đai về quản lý, sử dụng 
các thửa đất hồ, ao, đầm nằm trong Danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 
1876/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, nhân dân và người sử dụng đất trên địa bàn nắm được. 
Quán triệt việc quản lý, sử dụng các thửa đất hồ, ao, đầm không được san lấp trên 
địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giám sát, đôn đốc UBND 
các xã, thị trấn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; 
tổng hợp tình hình quản lý, khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm không được san lấp tại 
các xã, thị trấn để báo cáo UBND tỉnh đảm bảo tiến độ; tham mưu UBND huyện 
đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp 
trên địa bàn cho phù hợp với mục đích phát triển kinh tế- xã hội của địa phương 
trên cơ sở rà soát, đề nghị của UBND các xã, thị trấn.

(Gửi kèm theo Công văn này là Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp 
đã được phê duyệt tại Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND 
tỉnh Hải Dương).

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 
túc triển khai, thực hiện./. 
Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, TNMT.`

CHỦ TỊCH

Hồ Ngọc Lâm
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