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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:    2306 /QĐ-UBND    Vĩnh Long, ngày  30 tháng  8  năm 2021 

     QUYẾT ĐỊNH 

                   Phê duyệt Danh mục hồ không được san lấp 

                                 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

                                                                                          

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;               

Căn cứ Luật Tài nguyên nước, ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

2768/TTr-STNMT, ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục hồ không được san lấp trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long với nội dung như sau: 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Danh mục hồ 

không được san lấp đến các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và phương tiện thông tin đại chúng; Đồng thời, phối 

hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, 

thống kê, cập nhật và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh 

mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có 

trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ hồ, ao không được san lấp; 

Thường xuyên rà soát, thống kê, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao 

không được san lấp; Quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao 

trái phép trên địa bàn. 
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3. Tổ chức trực tiếp quản lý hồ theo Danh mục này có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ không được san lấp 

đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm có trách nhiệm phổ biến nội dung 

Quyết định này đến tổ chức trực tiếp quản lý hồ thuộc Danh mục hồ không được 

san lấp trên địa bàn để biết và thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm và tổ chức có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);                                                                               

- TT. TU, HĐND tỉnh (b/c);                                                                               

- CT, PCT UBND tỉnh;                                                                                  

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT, 4.18.05. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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