
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm  

không được san lấp trên địa bàn tỉnh Nam Định 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 830/TTr-

STNMT ngày 25/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Hàng năm, căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên 

địa bàn tỉnh. 

- Định kỳ, báo cáo công tác quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Thông báo danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp đến Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá 

nhân trực tiếp khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm có trong danh mục thực hiện việc 

quản lý, bảo vệ chặt chẽ, đảm bảo thực hiện duy trì chức năng của hồ, ao, đầm 

và không để xảy ra tình trạng san lấp, lấn chiếm trái phép; xử lý hoặc kiến nghị 

cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi san lấp, lấn chiếm trái phép hồ, ao, 

đầm (nếu có). 
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- Thường xuyên rà soát, lập danh mục và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn 

cho phù hợp với mục đích sử dụng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

- Định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và 

Môi trường) tình hình quản lý, sử dụng hồ, ao, đầm không được san lấp trước 

ngày 25 tháng 12. 

3. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác hồ, ao, đầm có trách 

nhiệm sử dụng hồ, ao, đầm đúng mục đích và thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ, 

ao, đầm không để xảy ra tình trạng san lấp, lấn chiếm trái phép. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn 

vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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