
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 269 /TTr-SNN Quảng Trị,  ngày 19  tháng  8   năm 2020 

TỜ TRÌNH  

Về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ   

hệ thống công trình thủy lợi Đá Mài – Tân Kim và Trúc Kinh 

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 2517/QĐ-BNN ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt Báo Cáo nghiên cứu khả thi dự án: Hệ thống thủy 

lợi Ba Hồ-Bản Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 về Phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu số 1: Xây lắp đập dâng Bản Chùa 1, 

xã Cam Tuyền, Dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về Phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu số 2: Xây lắp hồ chứa nước Bản Chùa 2, xã 

Cam Tuyền; nâng cấp và xây mới các kênh nội đồng hệ thống thủy lợi Đá Mài-

Tân Kim và hồ Bản Chùa 2, Dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa; 

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về Phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu số 10: Xây lắp + thiết bị trạm bơm Mỹ Hòa, 

xã Cam An, Dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa; 

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

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT. Sau khi kiểm tra hồ sơ 

công trình, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thẩm định hồ 

sơ xin cấp giấy phép với các nội dung chính sau:  

I. Nội dung xin cấp giấy phép: 

1. Tên công trình: Xây dựng các công trình trong phạm vi bảo vệ hệ thống 
công trình thủy lợi Đá Mài-Tân Kim và xây dựng kênh dẫn trạm bơm Mỹ Hòa 
thuộc phạm vi bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi Trúc Kinh.  

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT. 

3. Tên hoạt động xin cấp phép:  

- Xây dựng cống bản khẩu độ BxHxL=1,5x0,95x7,5m tại K0+180/kênh 

vượt cấp kênh chính, hệ thống thủy lợi Đá Mài-Tân Kim. 
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- Xây dựng cống bản khẩu độ BxH=1,5x0,95x7,5m tại K0+435/trên kênh 

chính, hệ thống thủy lợi Đá Mài-Tân Kim. 

- Cống lấy nước đầu kênh N0-6 có khẩu độ 30 trên kênh chính, hệ thống 

thủy lợi Đá Mài-Tân Kim.  

- Xây dựng kênh dẫn trạm bơm Mỹ Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Trúc Kinh.  

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

e. Văn bản thỏa thuận vị trí thi công công trình với đơn vị trực tiếp quản 
lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

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 gia cố, vận chuyển vật liệu là phù hợp, đảm bảo 
an toàn và vận hành công trình hiện có. 

3. Thời gian thực hiện: 

- Việc thi công công trình theo thoả thuận giữa Ban QLDA ĐTXD các 
công trình nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH MTV QLKTCT Thủy lợi 
Quảng Trị, theo đó thời gian thi công phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 
31/12/2020, riêng xây dựng kênh dẫn trạm bơm Mỹ Hòa hoàn thành trước ngày 
30/9/2020. 

- Vì vậy, Chủ đầu tư cần phải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, 
thiết bị máy móc, vật liệu để thi công hoàn thành các hạng mục nêu trên trong 
khoảng thời gian được cấp phép. Trước khi thi công, đề nghị Ban QLDA ĐTXD 
các công trình nông nghiệp và PTNT và đơn vị thi công thông báo kế hoạch thi 
công cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị 
và Sở Nông nghiệp và PTNT biết 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:  

- Xây dựng cống bản khẩu độ BxH=1,5x0,95x10m tại K0+180/kênh vượt 

cấp kênh chính, hệ thống thủy lợi Đá Mài-Tân Kim; phạm vi hoạt động từ 

K0+175÷K0+185 (L=10m).   
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- Xây dựng cống bản khẩu độ BxH=1,5x10m tại K0+435/trên kênh chính, 

hệ thống thủy lợi Đá Mài-Tân Kim; phạm vi hoạt động từ K0+175÷K0+185 

(L=10m).   

- Cống lấy nước đầu kênh N0-6 có khẩu độ 30 trên kênh chính, hệ thống 

thủy lợi Đá Mài-Tân Kim; phạm vi hoạt động từ L=12,6m tính từ tâm cống ra 

hai phía.  

- Xây dựng kênh dẫn trạm bơm Mỹ Hòa có chiều dài 444,59m; phạm vi 
hoạt động thuộc lòng hồ Trúc Kinh.   

5. Thời gian hoạt động: 

- Đối với các hoạt đông trong phạm vi bảo vệ của hệ thống thủy lợi Đá 
Mài-Tân Kim: Thời hạn cấp phép là 133 ngày, từ ngày 21 tháng 8 năm 2020 đến 
hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. 

- Đối với các hoạt đông trong phạm vi bảo vệ của hệ thống thủy lợi Trúc 
Kinh: Thời hạn cấp phép là 41 ngày, từ ngày 21 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 
30 tháng 9 năm 2020. 

(Có dự thảo Quyết định cấp phép kèm theo) 

6. Kiến nghị: 

- Hồ sơ xin cấp giấy phép đảm bảo điều kiện để cấp giấy phép hoạt động 
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép cho Ban QLDA ĐTXD các 
công trình nông nghiệp và PTNT được tổ chức tiến hành hoạt động: 

+ Xây dựng cống bản khẩu độ BxHxL=1,5x0,95x7,5m tại K0+180/kênh 

vượt cấp kênh chính, hệ thống thủy lợi Đá Mài-Tân Kim. 

+ Xây dựng cống bản khẩu độ BxH=1,5x0,95x7,5m tại K0+435/trên kênh 

chính, hệ thống thủy lợi Đá Mài-Tân Kim. 

+ Cống lấy nước đầu kênh N0-6 có khẩu độ 30 trên kênh chính, hệ thống 

thủy lợi Đá Mài-Tân Kim.  

+ Xây dựng kênh dẫn trạm bơm Mỹ Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Trúc 
Kinh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét và 
cấp giấy phép để Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT có cơ 
sở triển khai các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị; 

- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
 


		2020-08-19T14:16:09+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-19T14:19:14+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




