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GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

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;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 964/BC-SCT
ngày 30/6/2022, Công văn số 2141/SCT-KTATMT ngày 25/7/2022; của Công ty
CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông tại Đơn đề nghị ngày 23/6/2022
(kèm hồ sơ) về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi lòng hồ thủy điện
Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông
(địa chỉ: Lô C2F Cụm công nghiệp Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) được hoạt động trong phạm vi bảo vệ lòng hồ thủy
điện Cẩm Thủy 1, thuộc địa bàn các xã Cẩm Lương, Cẩm Bình, Cẩm Thành và
Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, với nội dung sau:
1. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình:
Nạo vét, khơi thông dòng chảy khu vực lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1,
huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa và tận thu cát, sỏi làm vật liệu xây dựng
thông thường, gồm các hoạt động: Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu,
vật liệu, vật tư, phương tiện; hoạt động của phương tiện cơ giới phục vụ công
tác nạo vét.
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2. Phạm vi cấp phép hoạt động:
Toàn bộ phạm vi thực hiện công trình được Chủ tịch UBND tỉnh chấp
thuận phương án tại Văn bản số 15337/UBND-CN ngày 02/11/2020, khu vực
lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1, thuộc địa bàn các xã Cẩm Lương, Cẩm Bình,
Cẩm Thành và Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy; trong đó:
- Khu vực nạo vét: Gồm 04 khu vực, có tổng diện tích 74 ha, thuộc địa
bàn các xã Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Thành và Cẩm Thạch, huyện Cẩm
Thủy.
- Khu vực bãi tập kết: Gồm 03 khu vực, có tổng diện tích 33 ha, thuộc địa
bàn các xã Cẩm Lương, Cẩm Thành và Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy.
3. Quy mô, công suất, thông số chủ yếu của hoạt động cấp phép:
- Tổng khối lượng nẹo vét: 445.454 m3/05 năm.
- Công suất nạo vét: 90.000 m3/năm.
- Khối lượng vật liệu tận thu sau nạo vét:
+ Cát xây trát (cát đen): 9.355 m3;
+ Cát bê tông (cát vàng): 29.400 m3;
+ Cuội, sỏi: 28.064 m3;
+ Bùn, sét thải tận thu làm vật liệu san lấp: 378.635 m3.
- Độ sâu nạo vét thấp nhất:
+ Độ sâu nạo vét thấp nhất khu vực 1: Tại cao trình +10,55m;
+ Độ sâu nạo vét thấp nhất khu vực 2: Tại cao trình +19,16m;
+ Độ sâu nạo vét thấp nhất khu vực 3: Tại cao trình +18,05m;
+ Độ sâu nạo vét thấp nhất khu vực 4: Tại cao trình +17,48m;
4. Thời hạn của giấy phép: 03 năm; kể từ ngày khởi công và chỉ thực
hiện trong những tháng mùa khô hàng năm (từ ngày 15/10 năm trước đến ngày
15/5 năm sau).
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty CP Đầu tư xây dựng
hạ tầng và Giao thông:
- 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 đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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- 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 Công Thương định kỳ 6 tháng
một lần và báo cáo thời điểm khởi công thực hiện phương án trong vòng 10
ngày kể từ ngày khởi công.
- Trong thời hạn của giấy phép, nếu Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng
và Giao thông 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.
- Sau khi giấy phép hết thời hạn 03 năm, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ
tầng và Giao thông lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong phạm vi bảo vệ
lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1, gửi Sở Công Thương thẩm định, báo cáo UBND
tỉnh để được xem xét gia hạn giấy phép theo quy định.
Điều 3. Sở Công Thương, UBND huyện Cẩm Thủy chịu trách nhiệm
kiểm tra việc thực hiện giấy phép; Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao
thông thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ghi tại Điều 2 và các quy
định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động nạo vét./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 GP;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Công Thương, TNMT,
Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Công ty CP Đầu tư xây dựng
hạ tầng và Giao thông;
- Lưu: VT, CN, NN (T07.69).
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