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Long Xuyên, ngày 21 tháng 6 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh,
nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch

Bảo vệ môi trường tài nguyên nước trên hệ thống sông, kênh, rạch là một
trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
và khu vực. Trong những năm qua, tỉnh ñã quan tâm chỉ ñạo và ñầu tư trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường tài nguyên nước, ñặc biệt là thực hiện triệt ñể nội dung Chỉ
thị số 200/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về bảo ñảm
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Cụ thể là UBND tỉnh ñã ban hành nhiều
văn bản như: Quyết ñịnh số 1582/1999/Qð-UB ngày 19 tháng 7 năm 1999 quy ñịnh
về quản lý và bảo vệ môi trường nước mặt nuôi trồng thủy sản; Quyết ñịnh số
901/2000/Qð.UB ngày 27 tháng 4 năm 2000 quy ñịnh về việc thực hiện các vùng
neo ñậu bè; Chỉ thị số 12/2002/CT-UB ngày 20 tháng 3 năm 2002 về việc ñẩy mạnh
các biện pháp cấp bách ñể bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị
số 5/2003/CT-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 về neo bè, ñào ao nuôi cá theo ñúng
quy ñịnh và giữ vệ sinh môi trường; Chỉ thị số 10/2005/CT-UB ngày 29 tháng 3
năm 2005 về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở
vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. ðến nay vấn ñề nước sạch và vệ sinh môi
trường ñã ñược cải thiện ñáng kể, ñặc biệt là việc thực hiện tháo dỡ ñược nhiều cầu
tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch.
Thời gian gần ñây, công tác tổ chức, phối hợp quản lý sông, kênh, rạch ở một
số ñịa phương vẫn chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát nên nhiều nơi vẫn diễn ra
nạo vét, san lấp bừa bãi, xây dựng lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch; nhiều nhà
ở và cầu tiêu tái cất, cất mới vi phạm hành lang sông rạch, làm ô nhiễm môi trường;
nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thủy, neo ñậu thuyền bè không
ñúng quy ñịnh... ảnh hưởng xấu ñến môi trường nước, thay ñổi dòng chảy, sạt lở ven
bờ, phá vỡ quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng ñã ñược phê duyệt.

