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V/v quản lý các hoạt động trên
sông trong mùa mưa bão

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2021 trên địa bàn thành phố; và nhằm đảm bảo an toàn khi hồ chứa nước Phú Ninh
thực hiện xả lũ; đồng thời, để đảm bảo thoát lũ, thoát nước trên sông Tam Kỳ, sông
Bàn Thạch, sông Trường Giang trong mùa mưa không ảnh hưởng đến đời sống,
tính mạng của nhân dân cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn. UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường dọc sông Tam Kỳ, sông
Bàn Thạch và sông Trường Giang (Tam Ngọc, An Sơn, Hòa Hương, Phước Hòa,
Tam Phú, An Phú, Tân Thạnh, Tam Thăng, Tam Thanh) khẩn trương triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức rà soát, kiểm tra và lập biên bản xử lý các tổ chức, cá nhân xây
dựng công trình, nuôi trồng thủy sản lấn chiếm lòng sông, cản trở dòng chảy làm
ảnh hưởng đến việc thoát lũ, dễ gây sạt lở, mất an toàn.
2. Đối với việc tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản trên sông: Tam Kỳ, Bàn
Thạch và Trường Giang:
- Kiểm tra, rà soát toàn bộ tình hình nuôi trồng thủy sản trên các sông hiện
nay để tổng hợp đầy đủ thực trạng về số lồng, số hộ nuôi; lập biên bản xử lý, yêu
cầu tháo dỡ.
- Thông báo rộng rãi và tiến hành ký cam kết đến từng hộ nuôi:
+ Không tổ chức sản xuất, nuôi cá lồng bè và các hình thức nuôi trồng khác
trên sông.
+ Các hộ đang nuôi phải khẩn trương thực hiện thu hoạch, đồng thời tiến
hành thu dọn các tài sản, ghe thuyền, lồng cá trước 15/9/2021 nhằm tránh gây
thiệt hại về người và tài sản, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho việc xả lũ hồ Phú
Ninh. Đồng thời yêu cầu các hộ thu dọn, tháo dỡ tất cả vật dụng, trang thiết bị ra
khỏi khu vực nuôi trồng, chậm nhất là ngày 30/9/2021.
(Kèm theo danh sách các hộ nuôi trồng trên sông theo Công văn số 221/CN
ngày 02/8/2021 của Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh về ảnh hưởng các hộ dân trong
hành lang đường thoát lũ hồ chứa nước Phú Ninh).
3. Đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam
và Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với UBND thành
phố và UBND các xã, phường liên quan để triển khai các nội dung trên; đặc biệt là

việc thông báo kịp thời việc xả lũ để nhân dân trong vùng ảnh hưởng đủ thời gian
chuẩn bị, không gây ảnh hưởng đến đời sống, tài sản và tính mạng của nhân dân.
Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các
xã, phường liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo về
UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) để theo dõi, chỉ đạo./.
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