
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN 
V/v đảm bảo an toàn công trình, lao 

động, vệ sinh môi trường và phòng 

chống dịch Covid-19 đối với các 

hạng mục công trình thuộc Dự án: 

Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021. 

            Thiệu Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

   

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

UBND huyện Thiệu Hóa nhận được Công văn số 5431/SNN&PTNT ngày 

23/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ, triển khai các 

biện pháp đảm bảo an toàn công trình, lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống 

dịch Covid-19 đối với các hạng mục công trình thuộc Dự án: Duy tu bảo dưỡng đê 

điều năm 2021, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trên địa bàn huyện được triển khai 3 dự 

án gồm: (1) đê hữu sông Chu từ K28+851 ÷ K30+500, xã Thiệu Toán; (2) đê hữu 

sông Chu từ K34+000 ÷ K35+000, xã Minh Tâm; (3) đê hữu sông Mã từ điểm giao 

đê hữu Mã với đê hữu Cầu Chày đến K29+380, xã Thiệu Quang. Các hạng mục công 

trình đã và đang được triển khai thực hiện. 

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định 

về phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1.  UBND các xã, thị trấn nơi có công trình được đầu tư: 

- Tạo điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự, giao thông; phối hợp với chủ đầu 

tư, nhà thầu thi công để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; tổ 

chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm pháp luật về đê điều nằm trong mặt bằng 

thi công công trình (nếu có).  

- Phối hợp với Công an huyện, phòng Kinh tế Hạ tầng, Tài nguyên môi trường 

để có kế hoạch phân luồng giao thông, thông báo cho các chủ bãi tập kết kinh doanh 

cát, sỏi, chủ các mỏ khai thác đá…và Nhân dân trên địa bàn biết để có kế hoạch sản 

xuất phù hợp.  

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia giám sát cộng đồng việc thi công xây dựng 

các hạng mục công trình thuộc địa bàn theo quy định. 

2. Các phòng và đơn vị liên quan: Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện, 

Kinh tế hạ tầng, tài nguyên – Môi trường, Văn phòng HĐND& UBND huyện theo 

chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm tham mưu chỉ đạo và phối 

hợp thực hiện. 



2 

 

 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm đầu mối chủ trì: theo dõi, phối 

hợp, tham mưu và cử cán bộ tham gia giám sát cộng đồng các dự án. 

4. Đề nghị Thường Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo và tham gia giám sát cộng 

đồng các dự án nêu trên./. 

Nơi nhận:                                            
- Như trên (để t/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để bc); 

- Chi cục Thủy lợi (để phối hợp); 

- Công an huyện (để p/hợp); 

- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT, TNMT, 

KTHT, Văn phòng HĐND và UBND (để p/hợp);  

- Hạt QL đê Thiệu Hóa; 

- Lưu: VT, NN. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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