
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp phép các hoạt động liên quan đến đê điều để thi công hố thu, 

đường ống dẫn nước thuộc công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch 

cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH UBND 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 Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Luật Xây 

dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, 

thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc; 

Căn cứ Công văn số 1476/PCTT-QLĐĐ ngày 23/12/2021 của Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai về việc thỏa thuận để cấp phép thi công hố thu, đường 

ống dẫn nước ở bãi sông thuộc công trình cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 

5327/SNN&PTNT-TL ngày 17/11/2021 và Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh 

môi trường nông thôn Thanh Hóa tại Công văn số 1093/TTN-QLDA ngày 

01/11/2021 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp phép các hoạt động liên quan đến đê 

điều để thi công hố thu, đường ống dẫn nước thuộc công trình Hệ thống đường 

ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 



2 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp phép các hoạt động liên quan đến đê điều để thi công hố thu, 

đường ống dẫn nước thuộc công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã 

Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên hạng mục công trình: Hố thu, đường ống dẫn nước thuộc công 

trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa. 

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông 

thôn Thanh Hóa. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần và Công ty cổ phần 

thiết bị và công nghệ ECO Việt Nam. 

4. Vị trí xây dựng: Tương ứng K8+530 đê tả sông Mã, xã Ninh Khang, 

huyện Vĩnh Lộc. 

5. Quy mô, kết cấu: 

- Hố thu nước: Nằm tại bờ sông, kích thước mặt bằng (8,3x4,2) m, cao 2 m, 

kết cấu bê tông cốt thép đặt trên nền cọc tre. 

- Đường ống dẫn nước: Gồm 2 đường ống dẫn nước từ máy bơm chìm đặt 

tại hố thu đấu nối vào đường ống hiện có tại chân đê phía thượng lưu, sử dụng 

loại ống thép đen D100 và ống HDPE D125. Hố móng đặt đường ống mặt cắt 

hình chữ nhật, chiều sâu 0,4 m, chiều rộng 0,2 m. 

(Có hồ sơ thiết kế chi tiết kèm theo) 

6. Thời gian được phép thi công: Kể từ khi có quyết định cấp phép và 

hoàn thành trước ngày 30/4/2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thi công hố thu, đường ống dẫn 

nước thuộc công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy 

định hiện hành về đầu tư xây dựng. 

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của 

UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật, an toàn cho đê điều, 

công trình trong quá trình thi công và sử dụng; chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc 

phục những sự cố, hư hỏng của đê điều do việc thi công và sử dụng công trình 

gây ra; chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đê điều trong 

quá trình khai thác, sử dụng hoặc khi tu bổ đê. 
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- Lựa chọn đường ống có độ bền cao, đảm bảo không để xảy ra sự cố nứt 

vỡ, rò rỉ đường ống trong quá trình khai thác, sử dụng. Đồng thời, bổ sung van 

khóa đường ống tại vị trí đấu nối với đường ống hiện có để dự phòng trong 

trường hợp xảy ra sự cố đường ống, không để nước lũ luồn theo đường ống hiện 

có về hạ lưu. 

- Rà soát phạm vi, kết cấu gia cố mái bờ sông khu vực hố thu nước phù hợp 

với hiện trạng, đảm bảo ổn định và không gây xói lở bờ, bãi sông trong khu vực. 

- Có giải pháp bảo đảm an toàn về điện trong quá trình vận hành khai thác, 

nhất là trong mùa lũ. 

- Trước khi thi công công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi 

để bố trí lực lượng giám sát quá trình thi công theo quy định. 

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp phép của 

UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt 

động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng 

đến an toàn đê điều và thoát lũ của sông Mã. 

- Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu 

trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu; thanh thải vật liệu, 

phế thải trong khu vực thi công. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư; kiến 

nghị với UBND tỉnh thu hồi quyết định cấp phép nếu xảy ra tình trạng vi phạm 

pháp luật về đê điều trong quá trình xây dựng, khai thác, sử dụng công trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; 

Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh 

Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 

- Tổng cục PCTT; 

- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.  
 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
 


		giangld@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-19T16:15:55+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-20T08:28:54+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-20T08:29:12+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-20T09:47:28+0700




