
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

Số:           /TB-UBND

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

       TT.Thanh Miện, ngày       tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tự tháo dỡ các công trình và di chuyển phấn cát đã lấp 

vi phạm phạm vi  bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải  của hộ gia đình 
ông Phạm Ngọc Đĩnh - khu Lê Bình, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện 

Kính gửi: - Ông Phạm Ngọc Đĩnh - khu Lê Bình.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 04/8/2022 của Đại diện Phòng Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn huyện Thanh Miện, Trạm QLCt Cống Neo-My Động và 
UBND thị trấn Thanh Miện về việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

Thực hiện Công văn số 2157/UBND-NN&PTNT ngày 09/8/2022 của UBND 
huyện Thanh Miện về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Bắc 
Hưng Hải tại thị trấn Thanh Miện;

Thực hiện Công văn số 103/CV-BHH-NMĐ ngày 05/9/2022 của Công ty 
TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi;

Căn cứ Biên bản ngày 08/09/2022  của UBND thị trấn Thanh Miện về xác 
định diện tích vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đối với 
hộ gia đình ông Phạm Ngọc Đĩnh khu Lê Bình thị trấn Thanh Miện,

 UBND thị trấn Thanh Miện yêu cầu hộ gia đình ông Phạm Ngọc Đĩnh thực 
hiện các nội dung sau:

- Tự tháo dỡ các công trình đã xây dựng trên phần diện tích đất vi phạm phạm 
vi bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải gồm:

+ 02 Bể nước: dài 3,2m, rộng 1,8m, cao 1,8m đã đổ nắp đậy.
+ Tường ngăn:  Phía Nam giáp sông Cửu An, xây bằng gạch chỉ rộng 0,2m, 

đáy đổ bê tông dài 24,5m, cao 1,8m (tính từ  mặt móng bê tông).
+Tường ngăn: Phía Đông 02 tường, xây bằng gạch chỉ, rộng 2,0m, dài 20,5m, 

cao 1,0m (tính từ  nền đất).
- Tự di chuyển phần cát đã lấp trên phần diện tích 106m2 đất vi phạm phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.
- Thời gian tự tháo dỡ và di chuyển đến hết ngày 20/9/2022.
Sau thời gian trên nếu hộ gia đình ông Phạm Ngọc Đĩnh  không tự  tháo dỡ thì 

UBND thị trấn Thanh Miện tiến hành tổ chức giải tỏa theo quy định của pháp luật, 
mọi chi phí giải tỏa hộ gia đình ông Phạm Ngọc Đĩnh chịu trách nhiệm thanh toán.
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Trên đây là nội dung Thông báo về việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm của  
hộ gia đình ông Phạm Ngọc Đĩnh - khu Lê Bình, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh 
Miện. UBND thị trấn Thanh Miện thông báo cho hộ gia đình ông Phạm Ngọc Đĩnh 
được biết và thực hiện theo đúng nội dung thông báo trên. Giao cho ông Trưởng khu 
Lê Bình giám sát, đôn đốc hộ gia đình ông Phạm Ngọc Đĩnh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng khu Lê Bình;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Khuê
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