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                                  Kính gửi: 
- Công an huyện Kim Thành;
- UBND các xã, thị trấn ven đê.

Theo báo cáo của Hạt quản lý đê Kim Thành, thời gian vừa qua công trình 
đê điều trên các tuyến đê thuộc địa bàn huyện liên tiếp xảy ra tình trạng bị trộm 
cắp tài sản, làm hư hại nghiêm trọng hệ thống công trình đê điều, cụ thể:

- Tháng 8/2021 trên tuyến đê tả sông Rạng thuộc địa bàn các xã Lai Vu, 
Tuấn Việt và xã Ngũ Phúc xuất hiện tình trạng kẻ gian cạy, tháo và lấy cắp một số 
bộ cánh cửa điếm canh gác đê (điếm Hòa Bình - xã Lai Vu; điếm Chùa Muống, 
Bằng Lai – xã Ngũ Phúc, điếm Phạm Xá – xã Tuấn Việt). 

- Đêm ngày 09/11/2021 trên tuyến đê hữu Kinh Môn và tuyến đê tả Rạng 
tiếp tục bị kẻ gian lấy cắp một số bộ phận của máy đóng mở cống dưới đê (máy 
đóng mở và ty van cống Lương Xá, nắp máy đóng mở cống Cổ Phục xã Kim Liên; 
bánh răng, ê cu chịu lực, nắp máy đóng mở số 2 cống Thiều Liều xã Liên Hòa).

Ngay sau khi phát hiện công trình đê điều, PCTT bị xâm hại, mất cắp thiết bị 
vật tư, Hạt quản lý đê đã báo cáo lãnh đạo các cấp và có văn bản đề nghị UBND 
các xã, thị trấn ven đê tăng cường công tác quản lý hệ thống công trình đê điều trên 
địa bàn huyện. Tuy nhiên sáng ngày 13/11/2021 tiếp tục phát hiện bị kẻ gian lấy 
cắp 02 bộ máy đóng mở (máy V10) cống Nại Thượng, đê tả Lạch Tray thuộc địa 
bàn xã Đại Đức. Hành vi trên có chiều hướng ngày càng gia tăng và chưa được 
ngăn chặn, xử lý kịp thời. Gây thiệt hại và mất an toàn cho hệ thống công trình đê 
điều, PCTT cũng như gây mất tình hình ANTT trên địa bàn huyện thời gian qua.

Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác 
quản lý, bảo vệ hệ thống công trình đê điều; đảm bảo công tác phòng, chống lụt, 
bão, PCTT; công tác vận hành, điều tiết nước phục vụ nhu cầu sản xuất nông 
nghiệp, sinh hoạt của người dân cũng như giữ vững tình hình an ninh trật tự trên 
địa bàn. UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND 
các xã, thị trấn ven đê triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Công an huyện
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh 
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giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội trộm cắp tài sản, xâm phạm hệ thống 
công trình đê điều, PCTT đang diễn ra trên các tuyến đê trên địa bàn huyện để có 
biện pháp bảo vệ, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

Chỉ đạo lực lượng chuyên môn nghiệp vụ tập trung tăng cường thực hiện 
công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch triển 
khai sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xác minh, truy tìm tang vật, 
đối tượng và xử lý hành vi trộm cắp tài sản, xâm hại hệ thống công trình đê điều 
nêu trên theo quy định của pháp luật. 

2. Hạt quản lý đê
- Chỉ đạo lực lượng kiểm soát viên đê điều quản lý các tuyến đê tăng cường 

kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời mọi diễn biến của hệ thống công trình đê 
điều. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 
ven đê tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động các tổ 
chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều đặc biệt là các hộ dân sinh sống 
ven đê tham gia tích cực vào việc phát hiện hành vi vi phạm pháp Luật về đê điều, 
PCTT để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. UBND các xã, thị trấn ven đê 
- Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về đê điều. Chỉ 

đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp Luật; phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh tổ quốc”; kịp thời đưa tin về phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội của các 
đối tượng để các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết, nâng 
cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp quản lý và bảo vệ tài sản của nhà nước. 
Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong 
trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Đặc biệt là kịp thời 
phát hiện báo tin về tội phạm cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý đối với 
hành vi trộm cắp tài sản, xâm phạm công trình đê điều đang diễn ra trên các tuyến 
đê trên địa bàn huyện.

- Chủ tịch UBND các xã Lai Vu, Ngũ Phúc, Kim Liên, Liên Hòa, Đại Đức. 
Triển khai chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật đang diễn ra trên địa bàn quản lý, không để tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn 
có diễn biến phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; Quán triệt lực lượng thủ 
cống, thủ kè…nâng cao tinh thần trách nhiệm được giao trong công tác quản lý, bảo 
vệ công trình đê điều. Cử lực lượng của địa phương tăng cường kiểm tra, theo dõi 
nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi trộm 
cắp, xâm phạm hệ thống công trình đê điều trên địa bàn quản lý. Tiếp tục chỉ đạo lực 
lượng chuyên môn, công an xã xác minh, điều tra, truy tìm tang vật đã bị mất cắp và 
có biện pháp quản lý, xử lý đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, phá hoại công 
trình đê điều trên theo quy định của pháp luật.
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Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                          
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;
- Chi cục Thủy Lợi Hải Dương;
- - TT. Huyện uỷ - HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.                                                                                 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hưng
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