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Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V  

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

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

 Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

 Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; 

 Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 12 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân cấp đê 

và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

 1. Quyết định này quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý 

nhà nước và hành lang bảo vệ đê được thực hiện theo quy định pháp luật hiện 

hành. 

 2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; 

tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến các tuyến đê cấp IV, 

cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

 Điều 2. Hành lang bảo vệ đê  

 1. Hành lang bảo vệ các tuyến đê ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu 

đô thị, khu du lịch được tính từ chân đê trở ra 5 (năm) mét về phía sông và phía 

đồng. 

 2. Hành lang bảo vệ các tuyến đê ở những vị trí còn lại được tính từ chân 

đê trở ra 15 (mười lăm) mét về phía sông và phía đồng. 
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 Điều 3. Hiệu lực thi hành 

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. 

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

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin 

- Lưu: VT, NNTNMT, Ô Chính. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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