
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:        /GP-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày    tháng7 năm 2020 

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI  

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Xétđề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: ……/TTr-SNN ngày    

..../7/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho phép Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Phong 

được tiến hành hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh N1 thuộc Hệ 

thống thủy lợi Nam Thạch Hãn như sau: 

1. Tên hoạt động:  

Thi công xây dựng công trình Cầu vào thôn Võ Phúc An giao cắt với kênh N 1 

thuộc Hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn tại K7+630 với quy mô, kết cấu như sau: 

- Cầu bản qua kênh thủy lợi BTCT L= 6,0m, B=3,3m về phía phải cầu cũ (Cầu 

mới sát mép cầu cũ). 

- Tổng chiều dài cầu Ltc = 6,82m; 

- Bề rộng cầu: B=5,5m + 0,25m x 2bên = 6,0m; 

- Tải trọng thiết kế: 0,5HL93. 

- Tận dụng cầu bản cũ BTCT L=6,0m, Khổ cầu rộng 2,7m trong đó: Mặt cầu 

rộng 2,4m, gờ chắn rộng mỗi bên 0,15m, cao 0,15m; 

- Thiết kế vuốt nối đường hai đầu cầu bằng kết cấu mặt đường cứng BTXM 

25MPa. 

- Gia cố mái taluy, lòng kênh: 

+ Tổng chiều dài gia cố phía thượng lưu và hạ lưu L=4,0m: Gia cố mái kênh, 

lòng kênh bằng tấm lát BTCT 15MPa kích thước (60x60x6)cm trên lớp vải địa kỹ 

thuật; Mái dốc taluy 1:1,5; 

+ Bố trí 02 bến nước phía thượng lưu (trái tuyến), phía hạ lưu (phải tuyến), bậc 

cấp lên xuống kích thước BxH: (30x20)cm bằng BTXM 15MPa rộng 1,2m trên lớp 

vải địa kỹ thuật; 
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+ Gia cố lòng cầu bằng BTXM 15Mpa (đá 2x4) dày 20cm trên lớp đệm sỏi sạn 

dày 10cm; Mái kênh trong phạm vi lòng cầu bằng BTXM 15MPa (đá 2x4) dày 20cm 

trên lớp BTXM 10MPa (đá 4x6) tạo mái kênh tiếp giáp với tường thân mố cầu;  

+ Giằng dọc, giằng ngang bằng BTCT 20Mpa (đá 1x2), giằng dọc lòng kênh đặt 

trên chân khay BTXM 15Mpa (đá 2x4) trên lớp đệm sỏi sạn dày 10cm. 

+ Mái kênh và lòng kênh đắp đất cấp 3 đầm chặt ≥ K95. 

2. Phạm vi hoạt động: Trên kênh N1 đoạn từ K7+625 đến K7+638 (L=13m) 

thuộc Hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. 

3. Thời gian hoạt động: 30 ngày, kể từ ngày 14/7/2020 đến hết ngày 13/8/2020. 

Điều 2. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Phong phải thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thủy lợi; Lấy ý kiến của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình 

Thủy lợi Quảng Trị trước khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. 

Điều 3. Giao Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi 

Quảng Trị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện các hoạt động 

được cấp phép theo đúng nội dung Giấy phép này, không gây ảnh hưởng đến việc cấp 

nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình. 

Điều 4. Giám đốc SởNông nghiệp và PTNT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị, Bí thư Huyện Đoàn Triệu 

Phong và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Giấy 

phép này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, NN. 
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Hà Sỹ Đồng 

CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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