UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 91 /GP-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thủy lợi 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;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết
quả thẩm định số 265/BC-SNN&PTNT ngày 16/8/2022 và Công ty TNHH
Hoàng Tuấn tại Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ
công trình thủy lợi ngày 08/8/2022 (kèm theo hồ sơ).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Hoàng Tuấn, địa chỉ tại Khu công
nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa được hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Nam
trạm bơm Hoằng Khánh, với các nội dung sau đây:
1. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:
Thi công xây dựng công trình, bao gồm các hoạt động: Xây dựng công trình
mới; hoạt động của phương tiện cơ giới phục vụ công tác thi công xây dựng.
2. Phạm vi cấp phép cho hoạt động:
Toàn bộ phạm vi thực hiện công trình (từ Km4+712,99 đến Km4+994,91
và 03 cống tại các cọc 36 (Km3+488,32), cọc 40 (Km3+510,98), tại
Km3+530,09) thuộc gói thầu số 5 dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông
Hoằng Kim - Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND huyện
Hoằng Hóa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 241/QĐ-UBND
ngày 27/01/2022, nằm trong phạm vi bảo vệ công trình kênh Nam trạm bơm
Hoằng Khánh (chi tiết theo hồ sơ thiết kế của dự án).
3. Quy mô, thông số chủ yếu của hoạt động cấp phép:
- Quy mô: Trong phạm vi bảo vệ tuyến kênh Nam trạm bơm Hoằng Khánh.
- Thông số chủ yếu: Tuyến đường từ Km4+712,99 đến Km4+994,91 có
chiều rộng nền đường 43,8 m, chiều rộng mặt đường 23 m (mỗi bên 11,5 m),
chiều rộng dải phân cách 10,8 m, chiều rộng lề đất 10 m (mỗi bên 5 m), độ dốc
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ngang mặt đường hai mái i = 2%, dốc ngang lề đất i = 4% hướng ra phía taluy nền
đường; đoạn dải phân cách trùng lòng kênh Nam, thiết kế tường chắn hai bên mái
bằng bê tông cốt thép, phía bờ kênh làm gờ chắn bằng bê tông xi măng M200 và
lan can phòng hộ bằng thép ống, thép hình để tạo cảnh quan và bảo vệ an toàn cho
người và phương tiện giao thông; 03 cống thoát nước ngang tại Km3+488,32 và
Km3+530,09 là cống hộp có (bxh) = (5x4) m, tại Km3+510,98 là cống hộp gồm 2
đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có (bxh) = (5x3,5) m, kết cấu bằng bê tông cốt thép.
4. Thời hạn của giấp phép: 18 tháng, kể từ ngày khởi công.
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Hoàng Tuấn:
- Được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 31 và phải thực
hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 32, 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.
- Không thực hiện các hoạt động nằm ngoài phạm vi giấy phép được cấp.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất lượng
nước trong công trình thủy lợi theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ dự án.
- Có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung trong giấy phép và
các quy định của pháp luật có liên quan về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn định kỳ 6 tháng một lần.
- Trong thời hạn của giấy phép, nếu Công ty vi phạm các quy định ghi trong
giấy phép và các quy định khác của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.
- 45 ngày trước khi giấy phép hết hiệu lực, nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục
hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Nam trạm bơm Hoằng
Khánh thì phải làm thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép theo quy định.
Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra
việc thực hiện giấy phép; UBND huyện Hoằng Hóa, Công ty TNHH một thành
viên Thủy lợi Bắc Sông Mã chịu trách nhiệm về chất lượng nước trong công
trình thủy lợi kênh Nam trạm bơm Hoằng Khánh và theo dõi, giám sát quá trình
thực hiện các hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
kênh Nam trạm bơm Hoằng Khánh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 GP;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.

(để b/c);
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