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Kính gửi:  Sở Công thương. 

Ngày 05/8/2020, Sở Công thương có Công văn số 1130/SCT-QLNL về 

việc đề nghị tham gia góp ý về hồ sơ xin cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ Công trình Thuỷ điện Đakrông 2. 

Về nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Đối với hồ sơ xin cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ Công trình 

Thuỷ điện Đakrông 2 thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Công thương; tận thu 

khoáng sản cát, sỏi lòng hồ làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền tham mưu 

của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung đề xuất của nhà đầu tư đã được các 

Sở Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND huyện 

Đakrông đồng ý. 

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất và đề nghị nhà đầu tư trong 

quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo tính ổn định bờ và ngoài phạm vi hành 

lang bảo vệ các công trình hiện có theo đúng quy định tại Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ 

Công thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Mặt khác, đối 

với vấn đề tận thu khoáng sản cát, sỏi lòng hồ làm vật liệu xây dựng, đề nghị 

nhà đầu tư phải thực hiện đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông 

và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với hồ sơ xin cấp 

phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ Công trình Thuỷ điện Đakrông 2 

Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản để Sở Công thương xem xét, nghiên 

cứu tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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