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BÁO CÁO 

Giải trình một số nội dung góp ý của các địa phương, đơn vị 

 

Thực hiện văn bản số 5673/UBND-NN ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi; Công văn số 

4060/UBND-NN ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật; Công văn số 698/STP-XD&KTVBQPPL ngày 30/7/2019 của 

Sở Tư pháp về việc đề nghị hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành quyết định 

và bổ sung hồ sơ thẩm định.   

Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị, Sở Nông nghiệp 

và PTNT giải trình một số ý kiến như sau: 

- Ý kiến của UBND các huyện, thành phố, thị xã: Thống nhất với nội dung 

của dự thảo. 

- Ý kiến của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau: 

+ Ý kiến của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

đề nghị sửa khoản 4, Điều 4 của dự thảo thành: 

“4. Vùng phụ cận của kênh được quy định như sau: 

a) Kênh có lưu lượng từ 02 m
3
/s đến 10 m

3
/s  

- Kênh nổi: Phạm vi bảo vệ được tính từ chân mái ngoài trở ra từ 02 m đến 

03 m đối với kênh đất, từ 01 m đến 02 m đối với kênh kiên cố; 

- Kênh chìm: Phạm vi bảo vệ được tính từ mép bờ cao của kênh trở ra từ 

02 m đến 03 m đối với kênh đất, từ 01 m đến 02 m đối với kênh kiên cố; 

b) Kênh có lưu lượng lớn hơn 10 m
3
/s,  

- Kênh nổi: Phạm vi bảo vệ được tính từ chân mái ngoài trở ra từ 03 m đến 

05 m đối với kênh đất, từ 02 m đến 03 m đối với kênh kiên cố; 

- Kênh chìm: Phạm vi bảo vệ được tính từ mép bờ cao của kênh trở ra từ 

03 m đến 05 m đối với kênh đất, từ 02 m đến 03 m đối với kênh kiên cố; 

c) Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 02 m
3
/s,  

- Kênh nổi: Phạm vi bảo vệ được tính từ chân mái ngoài trở ra từ 01 m đến 

02 m đối với kênh đất, 01 m đối với kênh kiên cố; 

- Kênh chìm: Phạm vi bảo vệ được tính từ mép bờ cao của kênh trở ra từ 

01 m đến 02 m đối với kênh đất, 01m đối với kênh kiên cố;” 



+ Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy rằng, việc làm rõ quy định 

kênh chìm và kênh nổi là hợp lý, thuận lợi trong quá trình quản lý, khai thác. Vì 

vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đồng ý bổ sung vào dự thảo. 

+ Ý kiến của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

đề nghị bổ sung thêm cụm từ “tràn xã lũ” vào khoản 7, Điều 4.   

 + Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy rằng, tràn xã lũ của một số 

công trình không nằm trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, vì vậy việc 

bổ sung thêm cụm từ “tràn xã lũ” là hợp lý. 

+ Ý kiến của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

đề nghị sửa đổi khoản 1, Điều 5 của dự thảo, sau khi sửa đổi như sau: 

“1. Đối với các công trình thủy lợi xây dựng mới: Chủ đầu tư xây dựng 

công trình phải thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình (đã thực 

hiện công tác giải phóng mặt bằng) và bàn giao lại cho tổ chức, cá nhân quản lý 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi khi bàn giao công trình hoàn thành đưa 

vào sử dụng và bàn giao mốc chỉ giới cho UBND xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi là UBND cấp xã) nơi có công trình để phối hợp quản lý, bảo vệ. Kinh phí 

cắm mốc được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình thủy lợi” 

 + Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉnh sửa khoản 1, Điều 5 của dự 

thảo phù hợp với Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ  

Nông nghiệp và PTNT Quy định một số điều của Luật Thủy lợi. 

Trên đây là một số nội dung giải trình ý kiến góp ý của các địa phương, 

đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố 

thị xã; 

- Công ty TNHH MTV Quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi  

- Lưu VT. 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 

 


		2019-10-02T12:16:25+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-02T12:20:31+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




