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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  212   /TTr-SNN Quảng Trị,  ngày 10  tháng  7 năm 2020 

TỜ TRÌNH  

Về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

hồ chứa nước Triệu Thượng 1 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 218 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Đơn xin cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của 

Công ty TNHH MTV Vũ Linh. Sau khi kiểm tra hồ sơ công trình, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thẩm định trình hồ sơ xin cấp giấy 

phép với các nội dung chính sau:  

I. Nội dung xin cấp giấy phép: 

1. Tên công trình: Nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa nước Triệu 

Thượng 1 kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp.  

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vũ Linh. 

3. Tên hoạt động xin cấp phép: Nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa 

nước Triệu Thượng 1 kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp.  

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép:  

a. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi; 

b. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; 

c. Bản vẽ mặt bằng, bình đồ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin cấp 

phép; 

d. Thuyết minh biện pháp khai thác, tập kết vật liệu và bảo vệ môi trường, 

biện pháp bảo vệ không làm ảnh hưởng đến việc vận hành và an toàn của công 

trình; 

e. Văn bản thỏa thuận với đơn vị trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi. 
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II. Nhận xét và kiến nghị: 

1. Hồ sơ xin cấp phép đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

2. Giải pháp và biện pháp nạo vét, vận chuyển là phù hợp, đảm bảo an 

toàn và vận hành công trình hiện có. 

3. Thời gian thực hiện: 

- Việc thực hiện nạo vét phải thực hiện theo thoả thuận giữa Công ty 

TNHH MTV Vũ Linh và Công ty TNHH MTV QLKTCT Thủy lợi Quảng Trị, 

theo đó Công ty TNHH MTV Vũ Linh phải hoàn thành các đầy đủ các nội dung 

theo cam kết mới thực hiện. 

- Thời gian nạo vét là 90 ngày/năm, chủ yếu tập trung vào tháng 1 đến 

tháng 8 hàng năm. Vì vậy Chủ đầu tư cần phải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung 

nhân lực, thiết bị máy móc để thực hiện nạo vét đúng tiến độ và thời gian quy 

định. Trước khi nạo vét, đề nghị Công ty TNHH MTV Vũ Linh hợp đồng và lập 

tiến độ nạo vét theo từng năm để cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác 

công trình Thủy lợi Quảng Trị tiến hành giám sát theo quy định. Công ty TNHH 

MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT trong quá trình triển khai nạo vét để tổ chức kiểm tra các hoạt 

động xây dựng của đơn vị thi công và nghiệm thu hoàn thành các hạng mục 

công trình. 

4. Phạm vi hoạt động:  

Vị trí nạo vét thuộc lòng hố Triệu Thượng 1, diện tích nạo vét là 19,82ha 

(khu A 15,10ha, khu B 4,72ha), cao trình nạo vét từ cao trình mực nước chết 

+10,4m đến cao trình mực nước dâng bình thường +15,60m, độ sâu nạo vét 

trung bình +1,7m.  

5. Thời gian hoạt động: 

- Thời hạn cấp phép là 3 năm kể từ ngày được giấy phép (từ ngày 15 

tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2023). 

6. Kiến nghị: 

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Vũ Linh và theo nhu cầu của 

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh, việc nạo vét hồ 

chứa nước Triệu Thượng 1 và Triệu Thượng 2 trong năm 2020 để kịp thời tích 

nước chủ động phục vụ sản xuất năm 2021 và các năm tiếp theo, đồng thời tận 

dụng làm vật liệu san lấp là rất cần thiết (văn bản số 134/TN-KTh ngày 

07/7/2020).  

Qua kiểm tra hồ sơ, kết hợp đi thực địa kiểm tra việc vận hành tưới, lượng 

nước trữ trong hồ đến thời điểm hiện nay (ngày 09/7/2020) còn lại trong hồ 

Triệu Thượng 1 là 26,7%, hồ Triệu Thượng 2 là 44,45% so với dung tích thiết 

kế. Với tình hình hạn hán đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, việc điều 

tiết cấp nước tưới phục vụ sản xuất từ nay đến cuối vụ là rất khó khăn, đặc biệt 

là hồ Triệu Thượng 1.  
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Hiện nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (tại văn bản số 

5579/UBND-NN ngày 02/12/2019), Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng 

Quy chế phối hợp và quy trình thực hiện nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết 

hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, để 

kịp thời tích trữ nguồn nước chủ động phục vụ sản xuất trong năm 2021 và các 

năm tiếp theo như đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi. Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh xem xét, cấp phép 

cho Công ty TNHH MTV Vũ Linh được thực hiện nạo vét hồ chứa nước Triệu 

Thượng 1. Đối với hồ chứa nước Triệu Thượng 2, sau khi kiểm tra, đánh giá quá 

trình nạo vét, tích trữ nguồn nước phục vụ sản xuất của hồ chứa nước Triệu 

Thượng 1 có hiệu quả, đồng thời sau khi Quy chế phối hợp và quy trình thực 

hiện nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục 

tham mưu UBND tỉnh cấp phép thực hiện trong thời gian tới. 

(Có dự thảo Quyết định cấp phép và hồ sơ kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị; 

- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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