
  

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1454 /SNN-TL           Quảng Trị, ngày 11  tháng 8 năm 2020 

V/v hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi 
 

   

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Trung Tính Phát 

 

Thực hiện văn bản số 2851/UBND-TN ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi. Sau khi kiểm tra rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như 

sau: 

1. Về lập hồ sơ nạo vét, tăng dung tích hồ chứa nước kết hợp tận thu đất làm 

vật liệu san lấp. 

- Theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Trung Tính Phát xin nạo vét hồ chứa 

nước Ái Tử với diện tích là 69,3ha, khối lượng nạo vét là 2,43 triệu m
3
. Khối lượng 

nạo vét tương đối lớn, trải dài trên diện rộng và có thể làm thay đổi một số thông 

số kỹ thuật của công trình. Do đó, để công tác nạo vét phát huy hiệu quả củng như 

đảm bảo điều kiện kỹ thuật an toàn công trình, đề nghị Công ty TNHH MTV 

Trung Tính Phát làm việc cụ thể với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi tỉnh để có giải pháp nạo vét cụ thể, đảm bảo an toàn trong quá trình 

quan lý, vận hành công trình.     

- Hiện nay, hồ chứa nước Ái Tử đang được UBND tỉnh: (i) cấp phép cho 

Công ty TNHH MTV Lê Đức Thăng nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa với tổng 

diện tích là 18,7ha, thời gian thực hiện là 05 năm (giấy phép số 148/GP-UBND 

ngày 18/01/2019); (ii) có chủ trương cho Công ty TNHH QT Hoàng Gia lập hồ sơ 

nạo vét hồ chứa nước Ái Tử nhằm tăng dung tích hồ chứa, kết hợp thu hồi đất làm 

vật liệu san lấp với diện tích 12,84ha (văn bản số 5030/UBND-NN ngày 

30/10/2019); (iii) đồng ý chủ trương và trình bộ Công thương bổ sung quy hoạch 

phát triển điện lực dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Ái Tử với diện tích sử dụng 

đất là 48,17ha, trong đó diện tích đất mặt nước là 46,17ha; (iv) Khu du lịch sinh 

thái và nghỉ dưỡng Ái Tử được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định 

số 2034/QĐ-UBND ngày 28/7/2020. Với diện tích và khối lượng nạo vét đề xuất 

lớn như trên, trong quá trình lập hồ sơ, đề nghị nghiên cứu kỹ nội dung trên, tránh 

chồng chéo trong quá trình thực hiện.  

2. Về thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện: 

Hiện nay, Sở Nông Nghiệp và PTNT đang xây dựng dự thảo và lấy ý kiến 

Quy chế phối hợp và quy trình thực hiện cấp phép nạo vét, tăng dung tích hồ chứa 

nước thủy lợi kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 



Vì vậy, sau khi Quy chế được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông Nghiệp và PTNT sẽ 

có hướng dẫn cụ thể về nội dung này. 

Trên đây là một số ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT để Công ty TNHH 

MTV Trung Tính Phát biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cty TNHH MTV QLKT CTTL Q.Trị; 

- Lưu: VT, CCTL.                                                                        

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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