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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI B1NH

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc Ip - Tir do - Hnh phñc

s:J2O9 I1JBND-KT

TP. Thai BInh, ngày tháng 10 nãm 2020

V/v xir 1 vi ph?m pháp 1ut v thüy Igi
trén dja bàn xà Vu Phuic

KInh g1ri:
- UBND xâ Vu Phüc;
- Xi nghip Khai thác cong trInh Thüy igi Thành phô;
- Các phông, dan vj lien quan.
UBND Thãnh pM nhn duc các van bàn: Cong van s 289/CTN-QLN&CT
ngày 14/10/2020; Cong. van sO 295/CTN-QLN&CT ngày 22/10/2020 cüa Cong ty
TNHH mt thành viên khai thác cOng trInh thüy Igi Nam Thai Binh ye vic xü 1 vi
phm trong phm vi bão v cong trInh thüy igi trên da bàn xâ Vu Phiic (Van ban
dirçtc dáng trên mgng vánphông din tu lien thong tinh Thai BInh).
Sau khi xem xét, UBND Thành pM yêu cu:
1. Chü tjch UBND xã Vu Phüc: KhAn truang kim tra, xü 1 d'Crt diem các vi
phtm nêu trén theo quy djnh cüa pháp 1u.t, hoàn thành và báo cáo kêt qua xi l ye
UBND Thãnh phô (qua Phông Kinh tê) truâc ngày 06/11/2020; chü trI, phôi hqp
vth Xi nghip Khai thác cong trInh Thüy lçi Thành phô, các phông, dan vj cO lien
quan thix&ng xuyên kiêm tra, phát hin và xü l dirt diem các hành vi vi ph.m ngay
ti'r khi mth phát sinh.
2. Các phông, dan vj có lien quan
- Xi nghip Khai thác cong trInh Thüy igi Thành pM chU dng pMi hgp vOi
UBNID xã Vu Phüc kiêm tra, xr 1 vi phm neu trên dam bão an toàn, näng 1irc tuâi
tiêu cüa cOng trinh thüy igi.
- PhOng Kinh t pMi hcip vâi Di Thanh tra xây drng và Quán l trt tir do
thj Thành phô, các phông, don vj lien quan huàng din, kiêm tra, don doe UBND xã
Vu Phüc to chüc thirc hin.
Nhan Cong van nay, yeu cAu các don vj trin khai thirc hin./.
Noi nIin:
- Nhis trên;
- Die Chü tjch, các dlc PCT UBND Thành pho;
- Chi eic Thüy igi Thai BInh;
- Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trInh
Thi'iy Içi Nam Thai BInh;
L1ru:VTKT.
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